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Berlainan dari buku Konperensi Semarang, maka buku 
Konperensi Tretes ini hanja terdiri dari satu djilid sadja. Hal 
ini adalah disebabkan oleh karena sidangnja tidak begitu banjak 
sebagaimana Konpe1·ensi di Se1narang. Kalau konperensi Sema
rang mengadakan 8 kali sidang pleno, jakni 6 kali sidang umum 
ditambah dengan sidang resepsi dan sidang penutup, maka dala1n 
Konperensi Tretes ini terdapat hanja 3 sidang umum, sementara 
sidang resepsi dan sidang penutup tidak ada sama sekali. 

Dalam pada itu, dalam buku ini djuga tidak terdapat sambut
an atau pidato dari Kepala2 Djawatan dan bahagian. Sungguhpun 
demikian, pene1·bitan buku ini masih sangat terlambat, karena 
copie baru kami terima pada tanggal 22 Desember 1955, ditambah 
pula dengan kesulitan2 jang dihadapi oleh pe1ijusunnja jang sama 
sekali tidak melihat bagaimana djalannja konperensi ini. 

Kami sangat ingin sekali, tiap~ buku konperensi dapat 
hendaknja dibatja paling lambat 3 bulan sesudah konperensi ber
langsung. 

Marilah kita berdo'a, semoga tjita-tjita ini pada tahun-tahun 
jang akan datang dapat tertjapai. 

Wassalam, 

PENERBIT. 
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DAFTAR ISi: 

Sepatah kata 
hal. 
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ATJARA SIDANG 

1. Panitia Konperensi. 
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3. Panitia Penjelenggara. 

4. Daftar jang ditmdang. 
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Para peserta Konperensi bergambar bersama-sama dihalaman 
Panti Sila Hotel. 



P ANITIA KONPERENSI. 
PENETAPAN MENTERI AGAMA No. 9 TAHUN 1955 

TENT ANG 
PEMBENTUKAN PANITYA KONPERENSI DINAS 

KEMENTERIAN AGAMA JANG KE-ENAM. 

MENTER! AGAMA 
Membatja kembali : 

surat2 edaran kami tanggal 4 Pebruari 1955 No. Bl 
I/22/1558 dan tanggal 2 April 1955 No. B/1/2214038 
jang menjatakan, bahwa pada tahun 1955 ini Kem. 
Agama akan melangsungkan Konperensi dinasnja 
jang ke-enam; 

Menimbang : 
bahwa untuk mengadakan persiapan!! l{onperensi 
Kementerian Agama jang ke-enam tersebut, perlu 
dibentuk sesuatu Panitya jang terdiri dari pegawai!! 
di Pusat Kementerian Agama, Djawatan Urusan 
Agama, Djawatan Pendidikan Agama, Djawatan 
Penerangan Agama dan Biro Peradilan Agama. 

Mengingat: 
a. 

b. 

ketentuan2 mengenai konperensi dinas jang di
selenggarakan dalam Kementerian Agama jang 
termaktub dalam Penetapan Menteri Agama 
No. 26 tahun 1952; 
Peraturan Menteri Agama No. 9, 10 dan 11 
tahun 1952. 

Memutuskan : 
I. Membentuk Panitya Konperensi Dinas Kementerian Aga

ma jang berkewadjiban menjiapkan segala sesuatu jang 
berkenaan dengan konperensi dinas Kementerian Agama 
jang ke-enam dan diberi tugas = 

A. Sebelum konperensi dimulai : 
1. Menghimpun usul!!/pertanjaan jang telah diterima. 
2. Merumuskan usul2/pertanjaan2 tersebut dalam 

konperensi, 

11 



3. Merentjanakan/menjusun djawaban serta pendje
lasan pimpinan atas usuP/pertanjaan Daerah2, 

4. Mengatur atjara untuk sidang chususi, maupun 
untuk sidang2 pleno konperensi, 

5. Menetapkan peserta2 konperensi serta menjiapkan 
undangannja. 

B. Selama konpe1·ensi berlangsimg: 
1. Mengawasi tatatertib sidang2 konperensi, 
2. Mengamat-amati pekerdjaan Panitya2 kerdja kon

perensi, 
3. Mengawasi pengumuman2/siaran2 selama konperen

si dari pihak luaran, 
4. Mengatur pengumuman tentang konperensi jang 

bersifat umum kepada pers dan radio, 
5. Mengusahakan adanja moment-verslag konperensi. 

C. Setelah Konperensi selesai: 
Mengamat-amati isi lapuran jang akan diterbitkan se
bagai buku basil konperensi. 

II. Mengangkat saudara-saudara : 
1. Anwar Harjono, Referendaris pada Pusat Kementerian 

Agama sebagai anggauta merangkap Ketua, 
2. Gunawan, Administrateur pada Djawatan Urusan 

Agama sebagai anggauta merangkap wakil Ketua, 
3. Abdul Gafur, Administrateur pada Djawatan Pendi

dikan Agama sebagai anggauta, 
4. Mas'ud Atmodiwirjo, Ref erendaris pad a Djawatan Pe

nerangan Agama sebagai anggauta, 
5. Rus'an, Pengarang kelas satu pada Djawatan Pene

rangan Agama sebagai anggauta merangkap panitera, 
6. R. Kartosoedharmo, Referendaris pada Biro Peradilan 

Agama sebagai anggauta. 

III. Rentjana jang disusun oleh Panitya itu jang berkenaan 
dengan tugas pekerdjaannja, hendaklah disampaikan ke
pada Pimpinan Kementerian Agama selambat-lambatnja 
pada tanggal 5 Djuni 1955. 

IV. Salinan penetapan ini dikirimkan kepada : 
1. Kementerian Agama Bg. Urusan Pegawai/Keuangan, 
2. Djawatan Urusan Agama, 
3. Djawatan Pendidikan Agama, 
4. Djawatan Penerangan Agama, 
5. Biro Peradilan Agama. 
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Kutipan disampaikan kepada jang berkepentingan untuk 
diketahui serta dipergunakan sebagaimana mestinja. 

Djakara, 11 Mei 1955. 

A.n. MENTER! AGAMA 
Sekretaris D jenderal 

(R. Mohd. Kafrawi). 

2. SEKRETARIAT KONPERENSI. 

No. Djabatan Nam a I Pangkat 

1. Ke tu a Soedarsono Komis 

2. Redaksi Mas'uddin Noor Pengarang 

3. Notulis Asmuni Farah Pengarang 

4. Asmuni AR Naib Kepala 

5. R.O. Hudaya Pengarang 

6. Djauhari Lubis Pengarang 

7. Tbg. Mansur Propagandis kl. I 
Makmun 

8. Sjarifudin Komis 

9. Z.A. Noh Naib Kepala 

·10. M. Hambali Propagandis kl. I 

11. C. Sediadi Komis 

12. M. Brotodarsono Penata Usaha 

13. R. Ismail Referendaris 
Reksuatmodjo 

14. Samsudin Denso. Ketua Tata Usaha 

13. 



No. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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3. PANITYA PENJELENGGARA KONPERENSI 
· JANG BERKEDUDUKAN DI TRETES. 

I Nama Bag/ 
Sub Bag. 

Djabatan I Nama Panitya Pegawai darl 

Ketua Ketua I Moch. Machfudz Kuap Djatim 
um um Effendie 

JI II Ansar Tjokro- Insp. Pend. Ag. 
hadisurjo 

JI III Sewojo Kapendap Djatim 

JI IV A.W. Soejoso Kapenap Djatim 

Bag. Secre- Secretaris Murtadj i Blsri Kuap Djatim 
tarlaat 

Notulis A. Said idem 

Mari di Kapendap Djatim 

Achmad Marzoek Kapenap Djatlm 

Agus Adelan Kuakab Sbj. 

Tik Soebroto Kuap Djatim 

Rambang See- Kapendap Djatim 
wondo 

Boenadjar idem 

Roneo Trismo Kuap Djatim 

Toemidjah Kapenap Djatim 

Sub. Bag. Ketua Soebani Kapendap Djatiln 
Keuangan 

Pembantu Sidodo Kuap Djatim 

Bag. Sidang Ketua R. Damanhurl idem 

Urusan Siswono idem 
Si dang 

Urusan Is. Djauhar Kuakobes Sbj. 
Kesehatan Arif in 

Urusan Abdul Djalal Kapendak Sbj. 
Keamanan 

CJrusan 
Tamu 

A.A. Dijar Kuakobes Sbj. 

CJrusan R. Bosodiwirjo Kuap Djatim 
Djamuan 

Bag.kenda- Abel. Rasj id idem 
raan 



No. 

1. 

2. 

3. 

4. 

PANITYA PENJELENGGARA KONPERENSI 
JANG BERKEDUDUKAN DI SURABAJA. 

Nama Bag/ I 
Sub Bag. Djabatan I Nama Panitya I Pega wai dari 

Ketua Ketua I Moch. Machfudz Kuap Djatim 
um um Effendie 

Ketua II Ansar Tjokro- Insp. Pend. Ag, 
hadisurjo 

Ketua III Sewojo Kapenap Djatim 
Ketua IV A.W. Soejoso Kapenap Djatim 

Bag. Secre- Secretaris I Nurtadj i Bisri Kuap Djatim 
tariaat Secrt. II M. Ng. Djaswadi Kapendap Dj atim 

Pengawas Mohammad NAD. Kapendap Djatim 
Urusan M. Affandie Kuap Djatim 

mandaat 
R. Moedj oko Pra- idem 

set yo 
Ismudjiono idem 

Urusan Ad- Si dodo idem 
ministr. 

Sub Bag. Ketua R.M. Soedewo idem 
Keuangan Pembantu M. Soewarno idem 

Sarwono idem 
Sub Tamu Ketua R. Damanhuri idem 

Ketua II A.A. Dijar Kuakobes Sbj. 
Pembantu As. Brotosaroj o Kuap Djatim 

Soeroto Kuakobes Sbj. 
R. Moh. Noer Kuap Djatim 
Wildan Sujuthie idem 
Fatch~lhadi idem 
Alwirachmad Kapendap Djatim 
Soeprapto idem 
Abdullah Ambe idem 
Kasmidjan idem 

Bag. ang- K-etua Abd. Madjid Kuap Djatim 
kutan Pembantu Hasanuddin Kapendap Djatlm 

Soebekti idem 
Soema11trl idem 
R. Abdullatief Kuap Djatim 
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4. DAFTAR JANG DIUNDANG (BERHAK HADIR). 

I. Pusat Kementeriau Agama. 

Menteri Agama . . . . . . . . . . . 1 
Sekretaris-Djenderal . . . . . . . 1 
Pegawai dp. (Sdr.2 Mohd. Fakih Usman dan 
K.H. Faturrachman) . . . . . . . . . 2 
Kepala 2 Bagian . . . . . . . . . . . 8 
Staf Sekretaris-Djenderal (Sdr.2 Soewirjo, St. 
Mohd. Said, Hamka, A. Harjono, Iskandar Soe
leiman, Soejadi) . . . . . . . . . . . 6 
Kepala Sub. Bhg. Urusan Pendidikan dan Pene
rangan (R.K./Kristen) (2 X 2) . . . . . 4 
Kepala Seksi Umum Bhg. Urusan Pegawai. . 1 
Kepala2 Seksi Inspeksi/Verifikasi dan Ang
garan Bahagian Keuangan . . . . . . . 2 
Wakil Kepala Bahagian "H" . . . . . . . 1 26 

II. Kantor Pusat Djawatan Urusan Agama. 
Kepala Djawatan . . . . . . . . . . 1 
Kepala 2 Bahagian/Wakil Kepala . . . 5 
Kepala Sub. Bhg. Pegawai/Keuangan . . . 2 8 

ill. Kantor Urusan Agama Propinsi, Daerah Atjeh, 
Kotapradja Djak.-Raya dan D.I. Jogjakarta. 
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a. 10 Propinsi (Kepala Kantor atau Wakilnja 
Kepala Bhg. Kristen/Roma-Ktholik, selain 
Maluku) masing2 3 orang (9 X 3 + 1) . . 28 

b. 3 Daerah (Atjeh, Djak.-Raya dan Daerah 
Istimewa Jogjakarta) (3 X 3) . . . 9 



c. Kepala Bhg. Agama Hindu Bali pada Kuap 
Nusa-Tenggara . . 1 

d. Kepala2 Bhg. Kepenghuluan dari Kuap/ 
Daerah . . . . . . . . . . 13 

e. Koordinator Urusan Agama Kalimantan
Barat dan Kalimantan Timur . . . . . 2 

f. Koordinator2 Urusan Agama Daerah Djatim 5 58 

IV. Kantor Urusan Agama Masehi Tapanuli dan 
Maluln1. 
Kepala Kantor . . . . 2 
Kepala2 Bhg. Roma-Katolik 2 4 

V. Kantor Pusat Djawatan Pendiclikan Agama. 
Kepala Djawatan . . . 1 
Kepala 2 Bahagian 4 
Kepala2 Sub. Bhg. Pegawai dan Keuangan . 2 7 

VI. Kantor Penclidikan Agama Propinsi, Daerah 
Atjeh, Kotapradja Djakarta-Raya dan Daerah 
Istimewa Jogjakarta. 

a. 10 Propinsi (Kepala Kantor atau Wakilnja) 10 
b. 3 Daerah (Atjeh, Djakarta-Raya dan 

Jogjakarta). . . . 3 13 

VII. Kantor Pusat Djawatan Penerangan Agama. 
Kepala Djawatan . . . 1 
Kepala 2 Bahagian . . . . . 3 
Kepala2 Seksi Pegawai/Keuangan 2 
Sekretariat Konperensi . . . 8 14 

VIII. Kantor Penerangan Agama Propinsi, Daerah 
·- Atjeh, Kotapraclja Djal<arta-Raya dan Daerah 

lstirnewa Jogjal<arta. 

a. 10 Propinsi (Kepala Kantor/Wakilnja) 
(10 x 1) . . . . . . . . . . 10 

b 3 Daerah (Atjeh, Djakarta-Raya dan 
Jogjakarta) . . . . . . 3 

c. Kep.2 Bhg. Penjuluh dari Kapenap/Daerah 13 

17 



d. Koordinator Penerangan Ag am a Daerah 
Pontianak dan Samarinda . . . . . . 2 28 

IX. Biro Peradilan Agama. 
Kepala .• 1 . . . . . . . . . . . . 
Kepala-kepala Bahagian . . . . . . . . 2 
Kepala2 Seksi Urusan Pegawai/Keuangan/ 
Administrasi Bhg. Hukum . . . . . . . 3 6 

X. Mahkamah Islam Tinggi. 
K e t u a . . . . . . . . 1 
Panitera . . . . . . . 1 2 

XI. Kerapa.tan Qadi Besar di Bandjarmasin. 
K e t u a . . . . . . . . . . 1 1 

XII. Pengadilan Agama Djawa dan Madura. 
Wakil 3 Propinsi masing2 1 orang . . 3 3 

XIII. Utusana dnri Madjelis Islam (masing3 Ketua). 
Sumatera-Tengah . . . . . . . . . . 1 
Daerah Atjeh (Mahkamah Sjar'ijah) . . . 1 
Sumatera-Timur . . . . . . . . . 1 
Pengadilan Agama Daerah Lampung . 1 
Mahkamah Balai Agama Pontianak 1 
Kerapatan Qadi Kandangan . . . 1 6 

XIV. Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di Jog
jakarta. 
Ketua Fakultet . . . . . . . . . . . 1 1 

Djumlah semua : 177 

5. AT JAR A. 

I. Sabtu 25/26 Djuni. 1955. SIDANG UMUM I. 
Tempat : S.K.A.M. Atjara : 
Djam : 20.00 1. Pembatjaan Al-Qur'an. 

18 



Pimpinan: Menteri/W akilnja. 

II. Ahad 26 Djuni 1955. 
Tempat : S.K.A.M. 
Djam : 09.00 
Pimpinan: Menteri/W akilnja. 

III. Ahad 26/27 Dju11i 1955. 
Tempat : Bad Hotel. 
Djam 20.00. 
Pimpinan: Kepala Djaura atau 

Wakilnja. 

dari BIRP A diharapkan hadir 
Wakilnja. 

Tempat : Segerwaras Hotel. 
Djam : 20.00 
Pimpinan: Kepala Djapenda 

atau Wakilnja. 
dari KAGRI diharapkan hadir 
Bapak Sekretaris-Djenderal 
atau wakilnja dalam upatjara 
pengambilan sumpah djabatan. 

Tempat : Pantisila Hotel. 

Djam 20.00. 
Pimpinan: Kepala Djapena 

atau Wakilnja. 

2. Pidato Panitya Penje
lenggara konperensi. 

3. Penjerahan pimpinan ke-
pada Pimpinan Kem. Ag. 

4. Pidato Bapak Menteri. 
5. Pidato Bapak Sek.-Djen. 
6. Penutup. 

SIDANG UMUM Il. 
Atjara: 
1. Tanja djawab keliling ten

tang pidato Menteri dan 
Sekertaris-D jenderal. 
(Pertanjaan2 dimadju-
kan dengan tertulis). 

2. Penutup. 

SIDANG CHUSUSI I. 
a. Djawatan Urusan Agama. 
Atjara: 
Pembitjaraan mengenai soal2 

disekitar Bahagian Kepeng
huluan. 

b. Djaw. Pendiclikan Agama. 
Atjara: 

1. Pembukaan oleh Kepala 
Djawatan atau wakilnja. 

2. Pengambilan sumpah dja
batan pada Kepala2 Ka
pendap. 

3. Uraian dari pimpinan Pu
sat Djawatan tentang 
soal2 umum ketata-usa
haan. 

4. Tanja djawab. 
5. Kesimpulan dan penutup. 

c. D jaw. Penerangan Agama. 

Atjara: 
1. Pembukaan oleh Kepala 

Djawatan atau wakilnja. 
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dari KAGRI diharapkan hadir 
Kepala Bahagian Pegawai dan 
Keuangan. 

Tempat : Pesanggrahan PTT. 
Djam : 20.00 

Pimpinan: Kepala Birpa atau 
Wakilnja. 
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2. Pendjelasan2 umum ten
tang Ketata-usahaan Dja 
pena. 

3. Saran, usul dan pertanja
an2 tentang ketata-usa
haan. 

4. Djawaban2 dari Pimpinan 

d. Biro Peraclilan Agama. 
Atjara: 

1. Menindjau Peraturan/Pe
netapan Menteri Agama 
jang berkenaan dengan 
Peradilan Ag am a/Biro 
Peradilan Agama. 

2. Kompetensi P.A. Kera
patan Qadi, Madjelis (Pe
ngadilan) Agama Islam 
dan Mahkamah Sjar'ijah, 
serta hubungan materie 
jang dipergunakan dalam 
keputusan. 

3. Tjontoh surat2 keputusan 
dan tata-usaha sesuai 
dengan instruksi dari 
Biro Peradilan Agama. 

4. Mas'alah2 jang diminta
kan keputusan a tau fat
wa kepada Instansi Per
adilan Agama. 

5. Urusan Perbendaharaan 
dan rentjana belandja in
stansi peradilan agama 
th. 1954/1955 

6. Rukjatul hilal dan hak 
mengitsbatkan. 

7. Pakaian resmi untuk Qa
dhi2. 

8. Dan lain-lain. 



Tern pat 

Djam 

Pesanggrahan Hor
setin. 

20.00 
Pimpinan: Kepala Bhg. Kristen 

atau wakilnja. 

Tern pat 
Djam 

:Eldorado. 
: 20.00 

Pimpinan: Kep. Bhg. Roma 
Katholik atau Wa
kilnja. 

IV. Senen 27 Djuni 1955. 

Tempat : Bad Hotel. 
Djam : 09.00 
Pimpinan: Kepala Djawatan/ 

wakilnja. 
dari PKM diharapkan hadir 
Ketua/W akilnja. 

Tempat : Segerwaras Hotel. 
Djam 09.00 

Pimpinan: Kepala Djawatan 
atau Wakilnja. 

dari KAGRI diharapkan hadir 
Kepala Bahagian Pegawai. 

e. Bahagian Kristen. 

Atjara: 
1. Laporan daerah. 
2. a. Pendjelasan Laporan 

jg. telah disampaikan 
setjara tertulis. 

b. Soal~ jang bersifat 
inter daerah. 

f. Bahagian Ro1ua Katholik. 
Atjara: 
Seksi umum: 
1. Soal2 sekitar tugas dan 

kewadjiban pegawai ba
hagian. 

2. Kerdja sama Kantor2 da
erah dan soal kepegawai
an. 

3. Pembuatan statistiek, 
dokumentasi, permintaan 
bantuan dan administrasi. 

4. Perumusan kesimpulan 
dari rapat seksi umum. 

SIDANG2 CHUSUSI II. 

a. Djawatan Urusan Agama. 
Atjara : 
1. Melandjutkan atjara se

belumnja. 
2. Pembitjaraan mengenai 

soal2 disekitar Bahagian 
Kemesdjidan. 

b. D jaw. Pendidikan Agama. 
Atjara: 
1. Pembukaan oleh Kepala 

Djawatan atau Wakilnja. 
2. Uraian dari pimpinan 

Pusat Djawatan tentang 
soal2 kepegawaian. 

3. Tanja-djawab. 
4. Kesimpulan dan penutup. 



Tempat : Pantisila Hotel. 
Djam : 09.00 
Pimpinan: Kepala Djawatan 

atau Wakilnja. 

Tempat : Pesanggrahan PTT. 
Djam · . : 09.00 
Pimpinan: Kepala Birpa atau 

Wakilnja. 
Tempat : Horsetin. 
Djam : 09.00 
Pimpinan: Kepala Bahagian 

Kristen atau Wknja. 

Tempat : Eldorado. 
Djam : 09.00 
Pimpinan: Kep. Bhg. Roma-

Katholik atau Wa
kilnja. 

Diharap hadir Kepala Djawat
an Pendidikan Agama atau Wa
kilnja. 
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c. Djaw. Penerangan Agama 
Atjara: 
1. Pembukaan oleh Kepala 

Djawatan atau Wakilnja. 
2. Pendjelasan2 tentang pe

njiaran dan penerangan. 
3. Saran, usul dan pertanja

an2 tentang penjiaran dan 
penerangan. 

4. Djawaban2 dari pimpinan 
d. Biro Peradilan Agama. 
Atjara: 
Melandjutkan atjara2 sebe
lumnja. 
e. Bahagian Krist.en. 
Atjara: 
Laporan daerah : 
a. Landjutan. 
b. Pembitjaraan. 

f. Bhg. Roma Kat~olik. 
Atjara: 
Seksi Pendidikan : 
1. Merundingkan hal2 jang 

berhubungan dengan: 
a. pengusulan guru2 aga

ma. 
b. laporan peladjaran 

agama. 
c. pengawasan djalannja 

peladjaran agama. 
d. · tjara mengadjukan 

permintaan bantuan 
perguruan agama. 

e. biaja pel. agama. 
f. kesulitan dalam urus

an pendidikan. 
2. Laporan seksi pendidikan 

Agama Katholik Pusat 
Kementerian. 

3. Laporan Daerah tentang 
Pendidika n Katholik. 



V. Senen malam 27 /28 Djuni '55 
Tempat : Bad Hotel. 
Djam : 20.00 
Pimpinan: Kepala Djawatan a

tau W akilnja. 
dari KAGRI diha
rapkan hadir Kepala 
Bahagian Aliran/Ge
rakan Agama. 

Tempat : Segerwaras Hotel. 
Djam : 20.00 
Pimpinan: Kepala Djawatan a

tau Wakilnja. 
dari KAGRI diha
rapkan hadir Kepala 
Bahagian Keuangan. 

Tempat : Pantisila Hotel. 

Djam : 20.00 
Pimpinan: Kepala Djawatan 

atau Wakilnja. 

4. Pendjelasan/perintjian 
kesulitan2 jang dihadapi 
oleh Pusat Kementerian 
dan daerah2 , dan tjara 
mengatasi kesulitan tsb. 

5. Perumusan kesimpulan 
dari rapat seksi Pendi
dikan. 

SIDANG CHUSUSI m. 
a. Djawatan Urusan Agama. 
Atjara: 
1. Melandjutkan atjara se

belumnja. 
2. Pembitjaraan mengenai 

soal2 disekitar soal Ba 
hagian Ibadah Sosial. 

b. Djaw. Pendidil(all Agama. 

Atjara: 
1. Pembukaan oleh Kepala 

Djawatan atau Wakilnja. 
2. Uraian dari Pimpinan 

Pusat Djawatan tentang 
keuangan. 

3. Tanja-djawab. 
4. Kesimpula~ dan penutup. 

c. Djaw. Penerangan Agama. 

Atjara: 
1. Pembukaan oleh Kepala 

Djawatan. 
2. Pendjelasan2 umum ten

tang penjuluh Masjara
kat Agama dan Kebuda
jaan. 

3. Saran, usul dan pertanja
an tentang penjuluhan. 

4. Djawaban2 dari pimpinan. 
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Tempat : Pesanggrahan PTT. 
Djam 20.00 
Pimpinan: Kepala Biro Peradi

lan Agama atau Wa
kilnja. 

Tcmpat : Horsetin. 
Djam 20.00 
Pimpinan: Kepala 

Kristen 
kilnja. 

Tempat : Eldorado. 
Djam : 20.00 

Bahagian 
atau Wa-

Pimpinan: Kep. Bhg. Roma
Katholik atau Wa
kilnja. Diharap ha
dir Kep. Djaw. Pe
nerangan Agama/ 
Wakilnja. 

VI. Selasa pagi 28 Djmii 1955. 
Tempat : Bad Hotel. 
Djam : 09.00 
Pimpinan: Kepala Djawatan 

atau Vv akilnja. 
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d. Biro Pcradilan Agama. 
Atjara: 
Melandjutkan atjara2 scbe
lumnja. 

e. Bahagian Kristen. 
Atjara : 
Soal:i Umum: 
a. Tentang tata-usaha. 
b. Tentang personalia. 
c. Penjusunan statistiek. 
d. Tentang bantuan2• 

f. Bhg. Roma U:atholil<. 
Atjara: 
Seksi Penerangan : 
1. Merundingkan haP jang 

bersangkutan dengan : 
a. memelihara hu bungan 

baik dengan R.R.I. 
b. kerdja sama dalam 

penerangnn. 
c. memelihara dokumcn

tasi. 
d. berusaha menambah 

lektur Katholik. 
c. biaja penerangan. 
f. kesulitan2 dalam pene

rangan. 
2. Laporan seksi penerang

an Pusat Kem. Agama. 
3. Laporan Scksi Penerang

an Daerah. 
4. Pendjelasan seperlunja. 
5. Perumusan kesimpulan 

dari rapat seksi Pene
rangan. 

SIDANG2 CHUSUSI IV. 
a. Djawatan Urusan Agama. 
Atjara: 
1. Melandjutkan atjara se

belumnja. 



dari l{AGRI diharapkan hadir 
Kep. Bhg. Keuangan. 

Tempat : Segerwaras Hotel. 
Djam : 09.00 
Pimpinan: Kepala Djawatan 

atau Wakilnja. 

Tempat : Panti Sila Hotel. 
Djam 09.00 
Pimpinan: Kepala Djawatan 

atau Wakilnja. 

Tempat : Pcsanggrahan ,,Per
tama". 

Djam 09.00 
Pimpinan: Kepala Birpa a tau 

Wakilnja. 
dari KAGRI diharapkan hadir 
kepala bahagian pegawai. 

Tempat : Horsetin. 

Djam : 09.00 
Pim pin an: Kcpala Bahagian 

Kristen atau Wakil
nja. 

Diharap hadir Kep. Djawatan 
Pendidikan Agama/Wakilnja. 

Tempat : 

Djam 
Pimpinan: 

Eldorado. 

09.00 
Kepala Bhg. Roma
Katholik atau Wa
kilnja. 

2. Pembitjaraan mengenai 
soaP dari sekitar sub ba
gian Keuangan. 

b. Djaw. Pendidilmn Agama. 
Atjara: 
1. Pembukaan oleh Kepala 

Djawatan atau Wakilnja. 
2. Uraian dari pimpinan 

Pusat Djawatan tentang 
penjelenggaraan Pendi
dikan Agama. 

3. Tanja djawab. 
4. Kesimpulan dan penutup. 

c. Djaw. Penerangan Agama 
Atjara: 
Melandjutkan atjara2 sebe
lumnja. 

d. Biro Peradilan Agama. 

Atjara: 
l\Jlelandjutkan atjara2 sebc
lumnja. 

e. Bahagian _Kristen. 

Atjara: 
Pendidikan Agama : 
a. Tentang Penetapan Men

teri Agama No.18th. '54. 
b. Tentang rentjana pela

djaran Agama. 
c. Keperluan materil untuk 

Pendidikan Agama. 

f. Bahagian Ron1a Katbolik. 

Atjara : 
Laporan daerah dan usul2 
tertulis. 

25 



VII. Selama malam 28/29 Djtmi SIDANG2 CHUSUSI V. 
1955. a. Djawatan Urusan Agama. 

Tempat : Bad Hotel. 
Djam : 20.00 
Pimpinan: Kepala Djawatan 

atau Wakilnja. 
dari KAGRI diharapkan hadir 
Kepala Bahagian Pegawai. 

Tempat : Segerwaras Hotel. 
Djam : 20.00 
Pim pin an: Kep. Djawatan atau 

Wakilnja. 

Tempat : Pantisila Hotel. 
Djam : 20.00 
Pimpinan: Kepala Djawatan 

atau Wakilnja. 

Tempat : Pesanggrahan ,,Per
tama". 

Djam : 20.00 
Pimpinan: Kepala Birpa a tau 

Wakilnja. 
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Atjara: 
1. Melandjutkan 

belumnja. 
2. Pembitjaraan 

soal2 disekitar 
gawaian. 

atjara se-

mengenai 
sub kepe-

b. Djaw. Pendidil{an Agama. 
Atjara: 
1. Pembukaan oleh Kepala 

Djawatan atau Wakilnja. 
2. Uraian Kep. Djawatan 

tentang pimpinan/peng
awasan dan koordinasi 
Djawatan. 

3. Tanja djawab. 
4. Kesimpulan dan penutup. 

c. Djaw. Penerangan Agama 
Atjara: 
1. Pendjelasan2 tentang ren

tjana kerdja Bhg. Tata
U saha, Bhg. Penjiaran/ 
Penerangan, Bhg. Penju
luh Masjarakat Agama 
dan Kebudajaan oleh ma
sing2 Kepala Bahagian 
tersebut. 

2. Saran, usul dan pertanja
an2 mengenai rentjana 
terse but. 

3. Menjimpulkan hasil Si
dang2 Chususi ke-I, II, III 
dan IV. 

d. Biro Peradilan Agama. 

Atjara: 
Melandjutkan atjara2 sebe
lumnja . 



Tempat : Horsetin. 

Djam 20.00 
Pimpinan: Kepala Bhg. Kristen 

atau Wakilnja. 
Diharap hadir Kepala Djawat
an Penerangan Agama/Wk.-nja 

Tempat : Eldorado. 
Djam : 20.00 
Pimpinan: Kep. Bhg. Roma

Katholik atau Wa
kilnja. 

VIII. Rabu pagi 29 Djuni 1955. 

Tempat : Bad Hotel. 
Djam : 09.00 
Pimpinan: Kepala Djaura. 
dari KAGRI diharapkan hadir 
Kepala2 Bhg. Pegawai, Keuang
an dan Aliran/Gerakan Agama. 

X. Kamis pagi 29 Djuni 1955. 
Tempat : Bad Hotel. 

Djam 21.00 
Pimpinan: Menteri/W akilnja. 

e. Bahagian Kristen. 

Atjara: 
Penerangan Agama : 
a. Usaha2 penerangan. 
b. Biaja Penerangan. 
c. Pers dan perpustakaan. 

f. Bhg. Roma Katholik. 
Atjara : 
Kesimpulan konperensi Bhg. 

Roma Katholik. 

SIDANG KOORDINASI. 
Atjara: 
1. Pembukaan oleh Kepala 

Djaura. 
2. Fatwa dari Bapak Sekre

taris-Djendral. 
3. Perundingan tentang pe

laksanaan Penetapan 
Menteri Agama No. 44 
th. 1952, tentang koordi
nasi. 

4. Kesimpulan2 • 

SIDANG PIMPINAN. 
I. Antara pimpinan Kagri 
dan Kepala1 Djawata.n/Biro 
Peradilan Agama. 

Atjara : 
1. Pembitjaraan tentang ke

simpulan masing2 Djaw./ 
Birpa/Bhg. R.K./Bhg. H. 

2. Perumusan Kesimpulan. 
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XI. Kamis 1n.alam. 30 Djuni 1955. 

Tempat : S.K.A.M. 

SIDANG Ul\IUM l\.E-111. 

Djam 20.00 Atjara: 
Pimpinan: Menteri/Wakilnja. 1. Pengumuman2 tentang 

kesimpulan:i konperensi 
oleh Bapak Sekretaris
Djenderal. 

2. Pidato penutupan oleh 
Bapak Menteri. 

3. Perpisahan. 

6. T A T A - T E R T I B. 

Pasal 1. 
Peserta Konperensi. 

Peserta Konperensi Dinas Kementerian Agama ke-VI ialah 
mereka jang nama-namanja termaktub dalam daftar undangan 
Kementerian Agama. 

Pasal 2. 
Pcndaftaran Nama. 

1. Para peserta konperensi harus mendaftarkan namanja 
kepada Sekretariat Panitya Penjelenggara Konperensi 
dcngan menundjukkan surat tugasnja, selambat-lambatnja 
pada hari Sabtu tanggal 25 Djuni 1955 djam 14.00 ~iang 
di Kantor Urusan Agama Propinsi Djawa-Timur, Djalan 
Pregolan Bunder No. 8 Surabaja. 

2. Mereka jang sudah mendaftarkan namanja akan mendapat 
dari Panitya Penjelenggara Konperensi : 
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a. Tanda peserta konperensi dengan segala jang bersang
kutan dengan itu. 

b. Pemberitahuan ditempat mana mereka dapat menginap 
selama konperensi. 

c. Dll. jang dipandang perlu oleh Panitya Penjelenggara. 

Pasal 3. 
Persidangan. 

I. Konperensi dibagi mendjadi beberapa matjam sidang : 
a. Sidang umum, ialah sidang antara semua peserta kon

perensi. 
b. Sidang chususi, ialah sidang2 chususi : 

1. Djawatan Urusan Agama. 
2. Djawatan Pendidikan Agama. 
3. Djawatan Penerangan Agama. 



c. Sidang Koordinasi, ialah sidang antara ketiga Djawat
an/Biro Peradilan Agama, Bahagian Kristen dan Bhg. 
Roma Katholik. 

d. Sidang pimpinan, ialah sidang antara pimpinan Kem. 
Agama dengan pimpinan Djawatan2/Biro Peradilan 
Agama, dengan Bahagian Kristen/Roma Katholik dan 
dengan Bahagian Hindu Bali dari Kantor Urusan Aga
ma Propinsi Nusa Tenggara. 

II. Jang berhak hadlir dalam : 
a. Sidang umum, ialah semua peserta konperensi. 
b. Sidang chususi, ialah pimpinan ketiga Djawatan/Biro 

Peradilan Agama, Bahagian Kristen, Bahagian Roma 
Katholik dengan instansi2 daerahnja masing2 • 

c. Sidang Koordinasi, ialah pimpinan ketiga Djawatan/ 
Biro Peradilan Agama, Bahagian Kristen dan Bahagian 
Roma Katholik. 

d. Sidang pimpinan, ialah pimpinan Kementerian Agama, 
pimpinan ketiga Djawatan/Biro Peradilan Agama, 
Bahagian Kristen, Bahagian Roma Katholik, Bahagian 
''H" Kementerian Agama dan Bahagian Hindu Bali dari 
Kantor Urusan Agama Propinsi Nusa Tenggara. 

lII. Pimpinan Kementerian Agama berhak hadlir dalam tiap2 

sidang sewaktu-waktu dipandang perlu atau atas permin .. 
ta an. 

Pasal 4. 

Pimpinan Sidang. 
1. Sidang2 umum dan sidang2 pimpinan dipimpin oleh Menteri 

Agama atau jang ditundjuk olehnja. 
2. Sidang2 chususi dipimpin oleh masing2 Kepala Djawatan/ 

Biro/Bahagian:i jang bersangkutan atau jang ditundjuk 
olehnja. 

3. Sidang2 Koordinasi dipimpin oleh Kepala Djawatan Urus
an Agama atau jang ditundjuk olehnja. 

Pasal 5. 

Tata tertib dalam sidang. 
1. Tiap2 peserta konperensi jang akan menghadiri sidang? 

harus mengisi daftar hadir. 
2. Jang berhalangan hadir, harus memberitahukan hal itu 

kepada pimpinan sidang. 
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3. Tiap2 peserta konperensi berhak berbitjara dalam sidang
nja masing2• 

4. Pembitjaraan2 dilakukan setelah mendapat izin dari pim
pinan sidang. 

5. Dalam sidang2 tidak diadakan pemungutan suara. 
6. Setelah pembahasan/perundingan mengenai sesuatu soal 

selesai, kata terachir ada pada pimpinan jang bertanggung 
djawab dalam masing2 sidang. 

7. Semua keputusan/kesimpulan konperensi adalah merupa
kan usul untuk didjadikan pertimbangan bagi Menteri 
dan diharapkan dapat diumumkan pada sidang umum 
terachir. 

Pasal 6. 

La in - I a i n. 
1. Tiap2 sidang mempunjai staf notulis jang disediakan oleh 

Sekretariat Konperensi. 
2. Naskah2 jang akan mendjadi pembitjaraan dalam konpe

rensi akan dibagikan oleh Sekretariat Konperensi. 
3. Semua pembitjaraan jang tidak bersifat perdebatan diuta

maka.n memakai teks tertulis. 
4. Hal2 jang belum tertjantum dalam peraturan tata-tertib 

ini, dapat ditanjakan/diurus kepada : 
a. Panitya Penjelenggara Konperensi, mengenai soal2 pe

njelenggaraan. 
b. Sekretariat Konperens1, mengenai soal2 sekretariat. 
c. Panitya Konperensi, mengenai soal2 umum. 

Djakarta, 9 Djuni 1955. 

PANITYA KONPERENSI DINAS KE-VI 
KEMENTERIAN AGAMA. 

PETUNDJUK' BAGI PARA PESERTA KONPERENSI. 

1. Sebelum menudju ke Tretes, para utusan semuanja harus 
datang lebih dahulu ke Kantor Panitya Penjelenggara 
Konperensi Dinas ke-VI di Kantor Urusan Agama Djawa 
Timur, Pregolan Bunder No. 8 Surabaja, se-lambat2nja 
pada hari Sabtu tgl. 25 Djuni 1955 djam 14.00 (2 siang). 

2. a. Angkutan ke Tretes akan dilakukan oleh Panitya Pe
njelenggara, sesudah pendaftaran selesai. 
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b. Mereka jang terlambat mendaftarkan nama ke Panitya 
Penjelenggara, Panitya tidak mendjamin angkutannja 
ke Tretes. 

3. Kepada mereka jang mernerlukan tempat penginapan di 
Surabaja pada hari Djum'at malam 24/25 Djuni 1955, 
supaja rnemberi kabar dengan kawat lebih dahulu kepada 
Panitya Penjelenggara Konperensi dengan menjebutkan: 
a. hari/tanggal datangnja di Surabaja, 
b. dengan kendaraan apa, 
c. berapa orang jang memerlukan tempat penginapan. 

4. Para utusan konperensi akan ditarik : 
a. Rp. 38,- (Tiga puluh delapan rupiah) untuk ongkos 

kendaraan dari Surabaja ke Tretes ( dapat diperhitung
kan sebagai ongkos djalan). 

b. Rp. 20,- (Dua puluh rupiah) untuk bantuan membeli 
djamuan. 

5. Tretes adalah tempat dingin, diharapkan dapat membawa 
pakaian panas seperlunja. 
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Sdr. Tb. Mansur Ma.'mun sedang membatjakan ajat2 sutji Alqur'an 
dalam pembukaan sidang umum pertama. 
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SIDANG UMUM 

Sidang I tang gal 25-6-1955 djam 20.00 - 23.30 
n 

" 
26-6-1955 

" 10.45 - 14.10 
III 

" 
30-6-1956 ,, 21.00 - 24.00 
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1. SIDANG PERTAMA 

Tempat S.K.A.M. 
Tanggal 25 Djuni 1955. 

Djam, : 20.00 - 23.30 
Pimpinan: Ketua. pa.nitia. clan K.M. Fakih 

Usma.n. 

1. PENDAHULUAN. 

Sebelum sidang dimulai, terlebih dahulu Panitia Penje
lenggara Konperensi membatjakan pengumuman tentang 
tempat:i jang dipakai untuk bersidang, jang maksudnja sbb.: 
1. Sidang Umum bertempat di S.K.A.M. 
2. Sidang Chusus Djaura bertempat di Badhotel. 
3. - ,, - Djapenda bertempat di Segar Waras. 
4. -· ,, -- Djapena bertempat di Hotel Panti Sila. 
5. - ,, - Birpa bertempat di Penginapan ,,Pertama". 
6. - ,, - Bg. Kristen bertempat di Pasenggerahan 

Horsetin. 
7. -,,- Bg. Katolik bertempat di Penginapan 

,,Eldorado". 
Setelah pengumuman ini selesai maka sidang dibuka dengan 
pembatjaan Al Qur'an oleh sdr. Tubagus Mansur Al Ma'mun 
dari Djapena. 

2. PIDATO PEMBUKAAN 
Oleh: M. Machfudz Effendie. 

J.M. Menteri Agama, 
Jth. Sdr. Sekretaris Djenderal Kementerian Agama, 
beserta para Pembesar. 
Para hadirin jang terhormat. 

A s s a I a m u' a I a i k u m W. W. 
Kami selaku Panitia Penjelenggara Konperensi Kemente

rian Agama seluruh Indonesia, dan atas nama kawan2 anggauta 
Panitya seluruhnja, terlebih dahulu mengutjapkan ,,Selamat 
Datang" kepada para Pembesar, Saudara~ hadirin sekalian. 
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Kedatangan para hadirin pada malam ini, adalah membawa 
suasana gembira dan semaraknja Konperensi. 

Kedua kalinja kami memandjatkan pudji dan sjukur ke
hadirat Allah S.W.T., atas fadlilah dan karunianja Konperensi 
Kementerian Agama seluruh Indonesia, dapat diselenggarakan, 
sekalipun penjelenggaraannja dilakukan dengan persiapan jang 
menempuh beberapa kesukaran, dan dalam waktu jang se
singkat-singkatnja. 

Para hadirin jang terhormat. 
Konperensi Kementerian Agama seluruh Indonesia kali ini, 

adalah bersifat Konperensi-Kerdja, jang bukan sadja memen
tingkan kulit dari pada bentuk Kementerian Agama, akan tetapi 
benar2 mementingkan isinja, terutama dalam menghadapi taraf 
penglaksanaan tugas2 utama, jang lazim disebut Rentjana Lima 
Tahun, sebagai hasil Konperensi Kementerian Agama ke-V 
di Semarang. 

Bila kita merenung sedjenak sifat Konperensi ini dan 
atjara~ jang akan dimusjawaratkan, adalah menghadjatkan 
tenaga dan fikiran jang sebanjak-banjaknja, serta ketenangan 
hati sebaik-baiknja. Dengan demikian diharapkan Konperensi 
akan dapat menghasilkan suatu kesimpulan jang bermutu, 
eff ectief dan tepat mengenai sasarannja jang ditudju, semisal 
busur panah jang dilepaskan benar2 mengenai objek jang ditu
djunja, sehingga tidak mengalami kegagalan. 

Untuk mentjapai basil jang diharapkan itu,· maka tepat 
sekali kalau Kementerian Agama mengambil tempat Konperen
si di Tretes ini, suatu tempat jang sedjuk hawanja, dan penuh 
dengan keindahan alam, jang tingginja 2.800 kaki dari permu
kaan laut, terletak dikaki-bukit Ardjuna, dan diapit dua kota 
besar di Djawa Timur, ialah kota Surabaja dan kota Malang. 
Tempat2 jang sematjam ini, banjak sekali terdapat di Djawa
Timur, seperti: Sarangan (Madiun), Selecta dan Batu (Malang) 
dan lain-lain. 

Seringkali kita mendengar, bahwa Konperensi2 Dinas dari 
berbagai instansi banjak dan kerap pula diadakan di Tretes 
ini, akan tetapi menurut hemat kami, Konperensi Dinas Kagri 
ini, adalah merupakan Konperensi jang agak besar, karena 
para pengundjungnja datang dari pelbagai daerah tanah air 
kita ini. 
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Para hadirin jang terhormat ! 
Bertalian dengan apa jang telah kami utarakan diatas tadi, 

maka segenap keluarga Kagri Djatim merasa mendapat suatu 
kehormatan jang sebesar-besarnja, atas kepertjajaan Pimpinan 
Kagri jang menjerahkan penjelenggaraan Konperensi Dinas ke
VI ini kepada kami. Kepertjajaan itu tadi sudah barang tentu 
kami terima dengan rasa hormat dan penuh tanggung djawab. 
Kami seluruh anggauta Panitia insjaf, bahwa tu gas ini adalah 
berat, tapi utama dan mulia, karena adalah untuk kepentingan 
Negara dan Agama. 

Tugas ini kami katakan berat, sebab telah kita maklumi 
bersama, bahwa: 

a. Tretes adalah suatu tempat peristirahatan para pegawai 
dll., jang perumahannja diatur dan dibangun sedemikian 
rupa, sesuai dengan arti istirahat. Djadi berlainan sekali 
dengan bangunan atau perumahan dikota-kota besar jang 
sengadja didirikan dengan serba tjukup dan besar, serta 
diperlengkapi dengan alat2 jang sempurna. 

b. Ketentuan jang positif dari Kagri di Djakarta, tentang 
tempat dan waktu Konperensi, ialah setelah kami menerima 
telegram jang menjatakan, bahwa Konperensi Kagri jang 
ke-VI, akan dilangsungkan mulai tanggal 25 s/d 30 Djuni 
1955, bertempat di Tretes. Untunglah sebelum ketentuan 
waktu dan tempat itu kami terima, telah kami adakan 
persiapan2 seperlunja. 
Perlu kami utarakan disini, bahwa tenaga1 Panitia kami 

atur sedemikian rupa, jaitu terdiri dari segenap instansi Kagri 
jang berada dikota propinsi Djatim, agar dapat memikul tugas 
jang dibebankan Pimpinan Kagri dengan sebaik-baiknja. 

Dengan mengutjap : ,,BISMILLAHIRRACHMANIRRO
CHIM, LA HAULA WALA QUWATA ILLA BILLAHIL 
'ALIJJIL 'ADZIM", kami segenap anggauta Pantia mulai be
kerdja dan berusaha dengan sekuat-tenaga, agar Konperensi 
Kagri ke-VI ini, dapat terselenggara dengan lantjar, serta ter
hindar dari halangan dan rintangan, sehingga dapat memper
oleh basil. jang bermanfaat bagi Negara dan Agama serta 
diridhai Allah S.W.T. 

Kepada Pimpinan Kagri jang akan memimpin Konperensi 
malam ini dan seterusnja, kami persembahkan hasil-usaha kami 
beserta suka-duka jang kami alami selaku Panitia Penjeleng-
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gara. :hl[udah-mudahan hasil tersebut, sesuai dengan apa jang 
diinginkan dan dikehendaki oleh Pemimpin Konperensi. Disam
ping itu tak lupa pula kami mcminta ma'af sebanjak-banjaknja, 
atas segala kekurangan persiapan dan pelajanan kami kepada 
Saudara2 seluruh Konperensisten. 

Kemudian kepada para peserta Konperensi, kami utjapkan 
,,Selamat Berkonperensi", semoga dengan hidajat dan taufik 
Allah S.W.T., Konperensi ini dapat membuahkan dan meng
hasilkan keputusan2 jang benar= bermanfaat bagi masjarakat, 
Negara dan Agama dan diridhai Allah. 

Selandjutnja kepada Pengurus Sekolah Kadet Administrasi 
Militer A.D. Ter. Brawidjaja, jang telah bermurah hati memin
djamkan gedung ini dengan segala perlengkapannja, kami 
mengutjapkan terima kasih sebanjak-banjaknja. Demikian 
djuga kepada segenap Instansi, Badan2 dan Organisasi2 serta 
para dermawan jang telah memberikan pertolongan, berupa 
rnoreel ataupun berupa apa sadja bagi terselenggaranja Kon
perensi ini, tidak lupa kami utjapkan terima kasih. Begitu pula 
kepada kawan2 anggauta Panitia Penjelenggara seluruhnja, 
jang telah menumpahkan perhatiannja, tenaga dan pikirannja 
dengan ichlas dan tak mengenal pajah, dengan ini saja selaku 
Ketua Panitia menjampaikan terima kasih sebanjak-banjaknja. 
Semoga amal dan bakti Saudara2 itu mendjadi amal shaleh, 
serta akan mendapat pahala dari Allah S.W.T., setimpal dengan 
kekuatan dan kemampuan Saudara2 dalam menunaikan tugas 
mulia ini, sedjak dari persiapan hingga Konperensi ini ber
achir. 

Sebagai penutup pidato ini, kami bermohon kehadlirat 
Allah S.W.T., semoga Konperensi ini berdjalan dengan aman 
dan lantjar, serta menghasilkan keputusan2 jang berguna bagi 
umrnat, negara dan agama serta diridhai Allah S.W.T. Amin! 

Wassalani. 

KETUA P ANITIA 

(Moch. Machfudz Effendie). 
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3. PIDATO J.M. MENTERI AGAMA. 
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Kijai Haclji Masjkur. 

Assalamu'alaiku.m W.W. 

Saja bersjukur kehadirat Allah 
s.a.w. jang dengan kemurahan
nja kini untuk jang kedua 
kalinja saja dapat berkumpul 
lagi dengan Sdr. = sekalian para 
petugas penting dari Kemente
rian Ag~ma jang datang dari 
utusan Propinsi, untuk bersa
ma-sama mengadakan konpe
rensi dinas kita jang ke-VI 
semendjak penjerahan kedau
latan . 

Konperensi dinas kita jang ke-V jang diadakan di Sema
rang dalam bulan Pebruari 1954 sebagai konperensi dinas th. 
1953, masih terbajang dalam kenangan kita. Dan sekarang 
clisusul dengan konperensi dinas ke-VI jang semestinja diada
kan pertengahan th. 1955 ini. Kesibukan itu ada jang mengenai 
Negara keseluruhannja, ada jang langsung mengenai Kemen
terian Agama pada chususnja, dan djuga ada jang mengenai 
pribadi saja selaku Menteri Agama. Untuk jang achir ini sering 
pribadi Menteri harus mengetuai, atau mendjadi anggauta 
adhoc jang diadakan oleh Dewan Menteri, malah djuga harus 
mendjadi delegasi Indonesia dalam konperensi Asia-Afrika. 
Kesemuanja adalah pekerdjaan jang memerlukan banjak tenaga 
dan fikiran. 

Sudah beberapa kali Konperensi dinas jang ke-VI ini di
rentjanakan. Tapi achirnja terpaksa ditunda2 djuga, karena 
kesibukan2 tadi. 
1. M aksud Konperensi dinas. 

Perkembangan suasana jang terdapat dalam Negeri atau 
di Luar Negeri, tambah membuktikan kebenaran apa jang 
saja kemukakan dalam pidato pembukaan konperensi dinas 
jang ke-V, bahwa ini bukan waktunja lagi untuk mengulang~, 
alasan2 jang menundjukkan hak hidupnja Kementerian Agama 
karena jang demikian itu sudah tidak ada perlunja lagi semua 
Kabinet R.I. dari dulu hingga sekarang, jang setjara silih 
berganti disokong praktis oleh semua partai2 Politik di Tanah 
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air kita, telah mengakui adanja Kementerian Agama sebagai 
suatu hal jang tidak dapat ditinggalkan bagi Negara Pantja 
Sila, jang bersendikan Ketuhanan Jang Maha Esa ini. 

Kewadjiban kita sekarang ialah berusaha dengan segala 
tenaga dan dengan sekeras-kerasnja, untuk melaksanakan apa 
sadja jang telah ditugaskan Negara dalam Kementerian Agama 
ini dengan sebaik-baiknja, jang langsung untuk kepentingan 
Bangsa, Negara dan Agama. 

Adakah pekerdjaan lain jang lebih utama dan lebih nikmat 
dari pada melakukan tugas untuk kepentingan bangsa, Negara 
dan Agama itu? 

Sdr.1 Jth. Kita perlu melihat dan memeriksa segala peker
djaan dengan tjukup objektif: Adakah kesemuanja menudju 
apa jang mendjadi tugasnja serta dilaksanakan dengan segala 
kekuatan jang ada, dan dengan setjara jang sebaik-baiknja 
pula? 

Adakah kita tjukup kritis dan tjukup djudjur dalam men
djalankan tugas itu, adakah pelaksanaan tugas itu sebagai jang 
dimaksudkannja atau berakibat membawa kebaikan bagi 
Masjarakat? 

Selandjutnja kita berani bekerdja memperbaiki segala 
pekerdjaan kita apabila ternjata terdapat kekurangan2, dengan 
menggunakan segala pengalaman jang ada dan segala akibat 
jang terdapat. 

Perdjalanan penghidupan sendiri akan mendjadi hakim 
apakah sesuatu pekerdjaan mendatangkan manf aat a tau tidak, 
atau sesuatu petugas bekerdja dengan baik dan djudjur atau 
sebaliknja? 

Konperensi dinas Kementerian Agama jang diadakan tiap2 

tahun sebenarnja dimaksudkan untuk menudju semua jang 
tersebut itu. Baik dari pusat atau dari daerah2 saling diadakan 
tukar-menukar laporan dari segala pekerdjaan dan rentjana 
pekerdjaan jang sudah liwat, dengan tjukup ditindjau dimana 
letak kebaikan atau kekurangannja. Dan selandjutnja diren
tjanakan tjara2 atau usaha baru, dengan mengambil pengala
man dan kenjataan jang ada. 

Kalau sampai ada terdapat Iaporan atau rentjana jang 
salah, karena kurang telitinja atau kurang seksamanja petugas 
jang bersangkutan, maka mungkin akan dapat menimbulkan 
kesalahan2 jang besar jang langsung akan mendatangkan ben-
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tjana bagi usaha Negara, jang dimaksudkan untuk kepentingan 
Rakjat, Bangsa, Negara dan Agama itu. 

S audm·a= J th. 

Keadaan jang meliputi Negara kita pada waktu ini benar11 

minta perhatian kita jang sungguh2 • Keuangan Negara menun
djukkan tanda 2 akan menghadapi waktu jang suram. Perten
tangan politik jang makin hari bukan kelihatan makin kurang, 
tetapi bahkan makin tadjam karena sudah dekatnja waktu 
pemilihan umum, menundjukkan gedjala2 jang tidak djarang 
menimbulkan kechawatiran2• Dalam pada itu gangguan ke
amanan jang sampai pada waktu ini masih terasa dibeberapa 
daerah mengakibatkan banjak sekali usaha pembangunan men
djadi terhalang sama sekali. 

Keadaan2 ini semuanja dirasakan oleh kita semuanja. 
Didalam usahanja mengatasi so'al~ itu dan mentjari djalan 

keluar dari kesulitan2 itu semuanja, pemerintah telah mengam
bil Rp. 2.6 miljard. Dan karena itu semua apparaat2 Negara 
harus melakukan politik penghematan jang sebaik-baiknja. 
Tiap11

_ Kementerian harus mengurangi anggaran belandjanja 
20% dari tahun )ang lalu. Usaha2 memulil1kan keamanan dila
kukan dengan giat, walaupun kami akui hasilnja belum me
muaskan. 

Konperensi Dinas jang sekali ini sengadja dititik beratkan 
untuk menudju maksud tadi dengan lebih mendalam. Sengadja 
tidak diadakan resepsi dan undangan keluar, sengadja diatur 
atjaranja agar dapat suara2 Daerah diketengahkan lebih banjak 
dari suara Pusat, dan agar dapat lebih banjak diadakan rapat2 

chususi dari Djawatan2 Birpa, dan Bagian2, agar dapat lebih 
mendalam mempersoalkan urusannja sendiri2

• 

Saudara2 Jth. 
Selandjutnja kami ingin akan membawa Saudara2 mem

perhatikan keadaan kita pada tahun2 j.l. dan mengadjak Sdr. 2 

bekerdja menurut pedoman2 tertentu untuk waktu2 jang akan 
datang. 

2. Penindjauan pekerdjaan jang liwat. 
Jang dirasakan kurang selama ini adalah sedikitnja lapor

an ~ jang djelas dari pekerdjaan2 jang dilakukan dalam masa2 

jang lampau. Seharusnja setiap triwulan harus dibuat laporan 
sementara dari tiap2 Djawatan, Biro, Bagian2 jang ada diling
kungan Kementerian Agama dengan tetap. Kemudian pada tiap 2 
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tahun diadakan laporan tahunan jang lengkap, dan seladjutnja 
diadakan laporan umum Kementerian Agama selengkapnja 
Titik berat laporan ini bukan untuk keluar tapi untuk kedalam; 
untuk dikadji dan dipeladjari, untuk dibuat bahan usaha se
landjutnja sebagai jang sudah diterangkan tadi. 

Oleh karena itu sebagai perintis djalan mengenai semuanja 
tadi, maka sengadja dalam pidato pembukaan ini, akan dike
mukakan pandangan jang meliputi dari pekerdjaan Kementeri
an Agama kedalam; termasuk Djawatan2, Biro, dan Bagian2nja, 
selama masa antara Konperensi Dinas jang liwat hingga Kon
perensi Dinas jang sekarang. Soar= jang pokok akan terdapat 
dalam pidato ini, sedang soal jang tjabang dsb. kami sampaikan 
sebagai lampiran. 

1. Anggaran beln.ndja. 
Sebagaimana Saudara2 telah maklum, bahwa seluruh ang

garan belandja Kementerian kita selalu diperintji dalam tiga 
pembeajaan dinas, jaitu: 

a. beaja untuk belandja pegawai, 
b. beaja untuk belandja barang, dan 
c. beaja untuk perbelandjaan lain2• 

Dari ketiga pembeajaan ini beaja belandja pegawai selalu 
merupakan pengeluaran jang tertinggi, dan menjusul nomor 2 
Beaja Barang. Sebagai gambaran singkat kami djelaskan ber
sama ini prosentase bulat dari belandja pegawai sedjak tahun 
1951 s/d tahun 1954: 
Tahun 1951 = 48%, Tahun 1952 = 60%, Tahun 1953 = 68% 
dan Tahun 1954 = 75% dari seluruh anggaran belandja. Ada
pun dari beaja perbelandjaan lain: jang sangat ketjil itu (me
rupakan bagian jang terketjil dibanding dengan belandja 
pegawai dan belandja barang) Kementerian Agama harus 
melaksanakan kebidjaksanaannja melajani masjarakat berupa 
memberi ban tu an dan tundjangan2 kepada: Madrasa.h, Pesan
tren, Organisasi, Perserikatan/Perkumpulan Keagamaan, Mes
djid, Langgar, Geredja, Perguruan Tinggi dan jang bersifat 
insidentil - misalnja untuk Kongres dan Konperensi2, disam
ping pengeluaran jang tidak kurang banjaknja pula diluar be
landja pegawai dan belandja barang, jaitu biaja: dan usaha2 

jang termasuk apel kompetensi dari Djaura, Djapenda, dan 
Djapena. 

Mengenai pemberian tundjangan dan bantuan kepada 
badan2 jang kami sebut diatas tadi, terus terang sadja dike-
1nukakan disini bahwa kami belum merasa puas bahkan masih 
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djauh dari pada itu. Hal ini bukan Kementerian Agama tidak 
mengaturnja setjara rationeel, akan tetapi selalu terbentur 
kepada angaran belandja jang selalu tidak memberi kemungkin
an karena keadaan keuangan Negara sangat tidak mengidjin
kan malah untuk tahun ini djumlahnja lebih sedikit lagi dari 
jang dituntutkan buat tahun 1954, ja'ni Rp. 17.500.000,
sedang untuk tahun 1955 Rp. 14.500.000,-

Tapi kami tidak akan berputus asa dan selalu akan mem
perdjuangkan dimana mungkin terutama sokongan untuk :Mad
rasah2 atau ditarafkan dengan sokongan/sumbangan jang di
harapkan oleh Kementerian P .P. dan K. apel sekolah 2 parti
kelir. Oleh karena itu oleh kami diadjukan kepada pemerintah 
suatu rentjana anggaran belandja jang berdjumlah: Rp. 179. 
005.000,- ja'ni dari jang perintjian: 
a. Belandja Pegawai Rp. 125.700.000,-
b. Belandja Ba rang ,, 17 .305.000,-
c. Belandja lain2 ,, 36.000.000,-

Rp. 179.005.000,-

Akan tetapi untuk mendjaga agar djangan keuangan 
Negara mendjadi bertambah keruh, maka pemerintah untuk 
tahun ini menentukan untuk Kementerian Agama Plafond 
anggaran Belandja Rp. 155.073.000,- diperintji sbb. : 

a. Belandja pegawai Rp. 125.000.000,-
b. Belandja Barang ,, 12.573.000,-
c. Belandja lain2 ,, 14.500.000,-
d. Belandja Modal ,, 3.000.000,-

Rp. 155.073.000,-

dengan keterangan dari Kementerian Keuangan bahwa untuk 
melaksanakan pengeluaran jang semestinja sudah dikeluarkan 
dalam tahun 1954 dalam tahun ini dapat diadjukan tambahan 
anggaran belandja Rp. 21.000.000,- jaitu buat pengeluaran 2 

mengenai dinas ,,Keperluan lain2", terutama buat menutup 
achterstand/kekurangan sokongan untuk Madrasah2 • 

Pun keperluan buat belandja barang, karena Negara harus 
berhen1at mengalami pengurangan jang tak dapat dielakkan 
djuga dan jang demikian itu djuga berlaku untuk Kementerian 
lain. 
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2. Urusan l{epegawaian. 
Rentjana pekerdjaan jang bertalian dengan urusan kepe

gawaian untuk tahun 1954 dapat diselesaikan dengan sangat 
memuaskan. Bermatjam-matjam kemadjuan telah ditjapai, baik 
jang berhubungan dengan pengangkatan pegawai2 baru, mau
pun jang berkenaan dengan perbaikan nasib pegawai:: kenaikan 
pangkat, penindjauan masa kerdja dll. sebagainja). 

Selama tahun 1954 djumlah pegawai Kementerian Agama 
seluruhnja telah bertambah dengan 2205 orang, sehingga pada 
achir Desember 1954 Kementerian Agama mempunjai pegawai 
sedjumlah 28.226 orang, djumlah jang tjukup banjak untuk 
melaksanakan tugas kementerian kita dengan sebaik-baiknja, 
djika mutu dari pada pegawai2 itu dapat dipertinggi dengan 
pelbagai matjam djalan (kursus2). 

Djika pada awal tahun 1954 disana-sini masih banjak 
didjumpai tenaga harian (291 orang), maka pada achir tahun 
itu hampir semua dari mereka telah diangkat sebagai pegawai 
organik, ketjuali mereka jang sudah landjut usianja atau pada 
kantor dimana mereka itu bekerdja tidak ada lowongan lagi 
oleh karena formasi kantor jang bersangkutan sudah penuh. 

Tentang pengangkatan pegawai= dalam lingkungan Kemen
terian Agama sebagai pegawai Negeri tetap dapat kami sam
paikan bahwa selama tahun 1954 telah dilakukan pengangkatan 
pegawai Negeri tetap untuk sedjumlah 2.390 orang pegawai. 
Maksud semula untuk menjelesaikan pengangkatan jang ter
maksud terhadap l.k. 18.000 orang tidaklah mungkin berhubung 
dengan bermatjam-matjam kesulitan jang dihadapi dan usul2 

dari Daerah2• Pada umumnja riwajat= pekerdjaan jang disam
paikan banjak jang kurang sempurna sehingga memperlambat 
penjelesaiannja. 

Dalam tahun 1955 ini akan diusahakan supaja semua pe
gawai dapat kiranja diangkat sebagai pegawai Negeri tetap. 

Selama tahun 1954 pegawai2 jang diperhentikan dengan tak 
pensiun karena sudah landjut usianja dan tenaganja tak dapat 
dipergunakan lagi adalah sebanjak 51 orang. Menurut enquete 
jang telah diadakan banjaknja pegawai jang sudah landjut 
usianja ada l.k. 2 orang, tetapi berhubung sjarat:i untuk semen
tara waktu terpaksa ditunda dulu. Pegawai2 jang dimaksud 
sebagian besar didjumpai dalam lingkungan Djawatan Urusan 
Ag am a. 
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Dengan keluarnja peraturan Pemerintah No. 64/1954, di
mana antara lain ditetapkan bahwa masa kerdja pada kepeng
huluan sebelum tgl. 1-2-1947 dapat dihitung separoh untuk 
pension, perlu segera diperhentikan dari djabatan Negeri 
dengan hak pensiun. 

Banjaknja pegawai jang menerima uang pemulihan selama 
th. 1954 adalah 662 orang. Dengan demikian maka pemberian 
uang pemulihan kepada pegawai2 Negeri jang berhak meneri
manja dalam lingkungan Kementerian Agama boleh dianggap 
telah selesai. 

Berkenaan dengan peraturan gadji baru dapat disampaikan 
disini, bahwa dalam hal ini nanti Sdr. Sekretaris Djenderal akan 
memberikan keterangan jang lebih landjut. 

3. Udang-undang N.T.R. 
Parlemen sementara telah mengesjahkan Undang-undang 

R.I. dulu No. 22/1946 berlaku untuk seluruh Indonesia, berupa 
Undang: No.' 4/1954. 

Sebagai sama dimaklumi bahwa Undang-undang N.T.R. itu 
semendjak tahun 1950 telah diadjukan ke Parlemen jang se
karang, tapi karena silih bergantinja Kabinet dan banjak ter
dapatnja soal2 urgent jang mendadak, maka selama itu nasib
nja terkatung-katung. Hingga achirnja dapat digoalkan setelah 
liwat masa 4 tahun penuh. 

Dengan adanja U.U. ~LT.R. untuk seluruh Indonesia itu 
maka sekarang dapat diselesaikan segala kesulitan2 jang selama 
ini dihadapi oleh kantor= kita diluar Djawa dan Madura. Dan 
selandjutnja akan diikuti dengan pembukaan kantor jang me
lakukan tugas pentjatatan N.T.R., jang sampai sekarang belum 
diadakan ditempat-tempat jang memerlukannja. 

., 
Maka sekarang usaha mempersatukan tjara pentjatatan 

N.T.R. untuk seluruh Indonesia sudah tertjapai, jang diterima 
dengan sjukur, tidak sadja oleh petugas2 kita jang berkewadjib
an tapi djuga oleh seluruh ra'jat jang bersangkutan. 

Sudah njata bahwa isi U.U. N.T.R. itu hanja mengenai 
tjara pentjatatan N.T.R., dan kedudukan petugas2 jang mela
kukannja. Dalam hal ini adalah U.U. itu untuk memenuhi ke
pentingan Negara, guna pembinaan warga Negaranja. Kalau 
pentjatatan jang resmi itu tidak diadakan tentu akan menim
bulkan kekatjauan jang besar sekali mengenai pertalian ke
luarga dengan segala akibatnja. 

45 



4. Kemesdjidan dan pengurus l{as Mes(lji(l. 

Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1952, tentang Kas 
Mesdjid, setjara effectief didjalankan Djawatan Urusan Agama 
bagian Kemesdjidan (Bg. C) dan dita'ati oleh Kantor= Urusan 
Agama di Daerah2 serta Pengurus2 Kas Mesdjidnja. 

Pemasukan wang 20% dari djumlah jang ditentukan untuk 
Kas Mesdjid Pusat, berdasarkan Peraturan Menteri Agama 
tersebut, berdjalan dengan baik dan sampai achir tahun 1954, 
menurut pelaporan bagian Kemesdjidan Djaura ada berdjum
lah sebesar Rp. 3.110.397 ,55 (Tiga djuta, seratus sepuluh ribu 
tiga ratus sembilan puluh tudjun 55/100 rupiah). 

Pengurus Kas Mesdjid Pusat Harian dengan Penetapan 
Menteri Agama No. 1tahun1954; tertanggal 11Djanuari1954, 
pun telah dibentuk, jang terdiri dari 3 (tiga) orang, jaitu : 
Saudara:o 

' 
1. Hadji Muhamad Djoenaidi, Kepala Birpa sebagai anggauta 

merangkap Ketua, 
2. Hadji Darwis Amini, Kepala bg. C Djaura sebagai anggauta 

merangkap Bendahari, dan 
3. Hadji Husein Saleh, Pegawai Birpa sebagai anggauta me

rangl~ap Sekretaris. 

Pengangkatan itu tentu didasarkan selain dari ketjakapan 
dan kemauan bekerdja, djuga kedjudjuran mencljadi f aktor 
penting. Dengan surat kuasa dari Menteri Agama kepada H. 
Darwis Amini, tertanggal 17 Djanuari 1954, maka Jajasan Kas 
Mesdjid Pusat didirikan dengan acte notaris No. 282 tanggal 
25 Djanuari 1954 dimuka notaris Raden Kadiman, Djakarta. 

Jajasan ini telah bekerdja keras membanting tulang dan 
dengan berkat dari kegiatan itu, maka telah berdiri sebuah 
Gedungnja jang baru dan pertjetakan jang dilengkapi dengan 
alat2 pertjetakan jang serba baru pula jang akan dapat meng
abdikan amal djarijah untuk tegak dan terlaksananja sandaran 
hidupnja roch keagamaan, hal mana sungguh membesarkan 
hati, dan Insjaa' Allah pada waktu jang dekat akan dapat 
dimulai pembukaannja dengan setjara resmi. 

Mudah-mudahanlah kiranja usaha ini akan berdjalan lan
tjar dan kemudian dapat didjadikan tjontoh pada Masjarakat, 
sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1952 
f asal 1 ajat 2 alinea b, ja'ni untuk ,,Kemaslahatan Islam dan 
Muslimin". 
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5. Rentjana Undang-undang Perliawinan. 

Panitia Perantjang U.U. Perkawinan jang dibentuk oleh 
Kementerian Agama semendjak th. 1950, sebagai jang diurai
kan dalam Pidato pembukaan Konperensi Dinas ke-V, tadinja 
telah menjelesaikan rentjana U.U. perkawinan jang umum, jang 
akan diikuti oleh rentjana U.U. jang chusus. Kemudian Panitia 
telah menentukan langkahnja, ialah lebih dulu merentjanakan 
U.U. Perkawinan untuk warga Negara Indonesia jang beragama 
Islam, karena dipandangnja inilah jang urgent. 

Rentjana U.U. Perkawinan untuk Ummat Islam itu telah 
diselesaikan oleh Panitia, dan dengan resmi telah diadjukan ke
pada Menteri Agama. 

Oleh Menteri Agama setelah dipeladjari seperlunja dan di
adakan hubungan dengan Ment. Kehakiman, rentjana tersebut 
dengan usul amandemen:?nja telah selesai, tinggal diadjukan 
kepada Kabinet, untuk dibitjarakan dan ·selandjutnja setelah 
selesai dikabinet akan diteruskan ke Parlemen sebagai lazimnja. 

Perkembangan persoalan ini achirnja sesuai dengan apa 
jang sudah dikemukakan dalam pidato pembukaan Konperensi 
ke-V: ,,Menjusun satu U.U. Umum jang meliputi.seluruh Warga 
Negara Indonesia memang kami akui tidak mudah. Banjaknja 
golongan, aliran kepertjajaan mengenai agama dan Suku2 bang
sa jang terdapat di Indonesia jang masing2 mempunjai kebu
tuhan sendiri2 dalam menentukan sjarat2 dan tjara2 perkawinan 
jang harus dilakukan, adalah satu kesukaran jang tidak dapat 
disangkal. Tetapi satu hal jang harus mendjadi perhatian kita 
bersama, ialah apabila memang ternjata bahwa mengadakan 
satu peraturan umumnja mengenai soal ini jang dapat diikuti 
oleh seluruh Warga Negara tidak mungkin, atau sangat sulit 
sekali, ha1·uslah lebih ditetapkan satu peraturan jang djelas 
dapat diikuti oleh sebagian besar dari rakjat Indonesia, untuk 
selandjutnja didjadikan peraturan umum. Disamping itu diben
tuk peraturan chusus jang diperlukan menurut kepentingan 
masing2• 

Rantjangan U.U. Perkawinan jang telah diadjukan itu 
diperuntukkan bagi sebagian besar dari rakjat Indonesia, jaitu 
jang beragama Islam. Semua lapisan masjarakat menun1t 
adanja undang2 Perkawinan jang tetap, jang selaras dengan 
deradjat bangsa jang merdeka. Apabila U.U. untuk jang umum 
bagi bagian jang terbesar sudah dipenuhi. TinggaJ penjempur
naannja untuk bagian jang lainnja lagi. 
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Dalam rentjana U.U. itu ditetapkan, apa definisi nikah, 
talak dan rudjuk, apa hak dan kewadjiban suami istri, sjarat2 

beristeri lebih dari satu dan selandjutnja lagi. Semua menurut 
hukum-hukum Sjari'at Islam. 

Kalau rentjana Undang-Undang itu dapat disahkan men
djadi Undang-Undang, maka apa jang selama ini dirasakan 
kskurangan dalam masjarakat kita akan dapat dipenuhi. Dan 
akan ternjatalah bahwa hukum-hukum Agama itu tjukup baik 
dan sempurna untuk mendatangkan ke'-adilan kesedjahteraan 
dan kemadjuan masjarakat umatnja. 

6. Peradilan Agama. 
a. Walaupun umumnja rakjat jang bersangkutan penuh 

menghadjatkan dan penuh mengharapkan supaja kedudukan 
Peradilan Agama, dengan namanja sendiri2 di luar Djawa/ 
Madura, tapi berhubung adanja pendapat: jang tidak semua 
sama antara Kementerian Kehakiman dengan Kementerian 
Agama, maka terlaksananja jang ada diluar Djawa/Madura 
itu masih banjak menemui kesulitan, jang belum dapat semua~ 
nja dipetjahkan. Memang jang demikian itu adalah sebagai 
akibat dari politik masa pendjadjahan dulu, jang semestinja 
dalam masa kedaulatan ini perlu segera mendapatkan peme
tjahan. 

Seksi E dari Parlemen Sementara turut djuga merasakan 
kesulitan jang ada itu, hingga atas inisiatifnja sendiri telah 
mengadakan penindjauan dibeberapa tempat. Dalam rapat 
kerdja jang diadakan antara Menteri Agama dan Seksi E, telah 
dibahas lagi segala jang berkenaan dengan Peradilan Agama 
diluar Djawa/Madura itu. 

Telah diputuskan untuk mengadakan sebuah Panitya jang 
anggota2nja terdiri dari Kementerian Agama. Kehakiman, 
Dalam Negeri dan Seksi E jang bertugas untuk mentjari dasar 
hukum jang diperlukan bagi Peradilan2 Agama jang ada ini. 
Panitya itu belum dapat mulai bekerdja, antara lain karena 
anggota jang dari Kementerian Kehakiman belum ditundjuk. 

Sementara itu kini ada perkembangan baru, jang mungkin 
akan menentukan kedudukan Peradilan Agama semuanja. Kini 
ada dikemukakan usul untuk melaksanakan U.U. No. 16 th. '48 
R.I. dulu, mendjadi U.U. Negara Kesatuan jang sekarang ini 
setelah diadakan perobahan2 sedikit. Sebagai jang dimaklumi 
dalam pasal 35 ajat (2) dari U.U. tersebut dinjatakan : 
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Perkara2 perdata antara orang Islam jang menurut ,,hukum 
jang hitlup" harus diperiksa dan diputus menurut hukum aga
manja oleh Pengadilan Negeri, jang terdiri dari seorang Hakim 
jang beragama Islam sebagai Ketua dan dua orang Hakim ahli 
Agama Islam sebagai anggota, jang diangkat oleh Presiden 
atas usul Menteri Agama dengan persetudjuan Menteri Ke
hakiman. 

Djadi kalau U.U. itu dilaksanakan maka peradilan Agama 
jang sekarang ini akan tidak ada lagi, hanja merupakan bagian 
dari Pengadilan N egeri. 

Soal ini merupakan soal jang pokok, jang walaupun sudah 
dapat diambil keputusan dalam susunan dan masjarakat Negara 
R.I. jang dulu, tapi berhubung dengan luasnja masjarakat dan 
Negara jang sekarang perlu mendapatkan kadjian lagi jang 
lebih mendalam, agar betul-betul sif at sesuatu pengadilan 
dengan hukum-hukumnja betul2 sesuai dengan sifat2 dan pem
bawaan masjarakatnja. 

Kiranja rapat chusus dari Biro Peradilan Agama dalam 
Konperensi ini dapat menjumbangkan bahan2 jang diperlukan. 

b. Perselisihan dari suami-isteri jang beragama Islam dalam 
pernikahan, pertjeraian dan rudjuk, pun diselesaikan menurut 
hukum Islam. Instansi Pemerintah jang diserahi urusan penje
lesaian perkara perselisihan itu, dan perkara~ hukum nikah, 
hukum talaq, hukum rudjuk, qadar besar ketjilnja nafaqah, 
mahar dan lain~ sebagainja adalah pengadilan Agama, jang 
djuga termasuk dalam lapang pekerdjaan dan tugas kewadjiban 
L{ementerian Agama, dan ditampung oleh Biro Peradilan 
Agama. 

Belum disetiap Kabupaten diluar Djawa-Madura dapat di
bentuk pengadilan Agama, sungguhpun masjarakat Islam 
mendesaknja dan kami akui kebenaran alasan2 jang dikemu
kakannja. Ini disebabkan kesukaran ~ technis jang tidak mudah 
dilampaui begitu sadja. Urusan peradilan Agama banjak sang
kut-pautnja dengan paradilan umum dan kebiasaan2 jang ber
laku didaerah-daerah tertentu. 

lchtfa;ar kearah penjempurnaan pengadilan2 Agama jang 
kini sudah ada, dan pembentukan instansi~ peradilan Agama 
ditempat-tempat jang dianggap perlu tetap didjalankan dengan 
menempuh saluran2 jang legaal. Tidak sadja pengadilannja, 
bahkan hukum materi peradilan itu, jang kini belum terbentuk 
U.U., tetap di-ichtiarkan. Tapi kesabaran dari daerah sangat 
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diharapkan, dan ditempat-tempat jang belum ada pengadilan 
Agama, hendaknja Kantor2 Urusan Agama, terutama di Ketja
matan1, dapat mendjalankan kebidjaksanaannja untuk menje
lesaikan per~elisihan2 suami-isteri dalam nikah, talaq dan ru
djuk dengan tjara jang sebaik-baiknja berdasarkan perdamaian 
dengan berpedoman · ;,imsak bi ma'ruf au tasrih bi ihsan". 

c. Tentang penetapan hari2 libur, termasuk pula ketentuan 
mengenai permulaan ibadah puasa Ramadhan dan 'Id'l Fitri 
dengan berdasarkan ru'jat dan hisab qat-i, pada umumnja ber
djalan dengan baik. Hanja disatu-dua tempat sadja terdapat 
adanja perbedaan waktu mendjalankan ibadah itu. Ini disebab
kan belum merata banjaknja ulama-ulama jang sengadja mem
peladjari perhitungan peredaran bulan dan matahari maupun 
dengan menggunakan qaedah2 tertentu dari 'ilmu hisab maupun 
atau perhitungan setjara modern seperti jang didjalankan oleh 
Djawatan Meteorologi dan Geofisik di Djakarta. Dalam men
djalankan itsbat ru'jatulhilal, Kementerian Agama berpedoman 
kepada Hadith N abi S.A. W. dan petundjuk2 fiqhiyah serta 
memperhatikan pula perhitungan peredaran bulan dan mata
hari, guna menentukan ,,mahallu lailati 'rru'jat" dan ,,qadr 
wudjudnja". 

Untuk mempertjepat tersiarnja berita ru'jat didalam tahun 
ini seperti djuga ditahun jang lalu, kami memberi kuasa kepada 
Kepala Kantor Urusan Agama Propinsi di Medan, Bukittinggi, 
Bandjarmasin dan Makassar untuk meng-itsbatkan sjahadah 
ru'jatulhilaal Ramadhan dan Sjawal 1374 H., masing2 untuk 
daerah Propinsi Sumatra Utara termasuk pula Daerah istimewa 
Atjeh, Sumatera Tengah dan Selatan, Kalimantan dan daerah 
Propinsi Sulawesi, Maluku serta Nusa Tenggara sedangkan 
untuk Djawa-Madura itsbat ru'jatulhilaal. didjalankan oleh 
kami sendiri dari Djakarta. Pemberian kekuasaan untuk me
nentukan permulaan dan achir ibadah puasa Ramadhan itu 
kepada Pedjabat2 tadi tidaklah dimaksud, bahwa itsbat dari 
Djakarta tidak boleh diikuti oleh daerah2 diseluruh Indonesia, 
akan tetapi dimaksud untuk sekedar mempertjepat tersiarnja 
berita ru'jat, dan ihtiatan, mengingat bahwa tidak sedikit 
ulama2 Indonesia berpendapat, bahwa daerah Indonesia terma
suk didalam satu matla', sehingga sjahadah ru'jat jang men
tjukupi sjarat'nja disuatu tempat dapat digunakan untuk itsbat 
seluruh Indonesia. 
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Pengadilan Agama, terutama di Djawa-Madura, berdasar
kan Undang-Undang dan peraturan2 jang sjah, semendjak 
zaman jang lampau tidak berhak meng-itsbatkan hilaal. Kalau 
itupun telah terdjadi, maka hak ini didapatnja dari dan atas 
nama para Bupati Kepala Daerah, jang ketika itu berkedudukan 
sebagai ,,Kepala" dari Ummat Islam dan urusan Kaum Mus
limin. 

Kini berhubung dengan beberapa hal belum dapat diper
timbangkan untuk memberikan kekuasaan serupa itu kepada 
Ketua Pengadilan Agama. 

7. Apa jang disebut paksaan Agama. 
Jang terpenting dari tugas Kementerian kita ialah usaha 

untuk mendjamin terlaksananja apa jang tersebut dalam UUD 
kita pasal 18: Setiap orang berhak atas kebebasan agama, 
keinsjaf an batin dan fikiran. 

Pembawaan dan watak bangsa Indonesia sendiri jang baik 
membantu banjak mudah terlaksananja hal itu. Terdapatnja 
suku-suku Bangsa jang banjak, adat kebiasaan jang beraneka 
warna, tempat jang terpentjil jang berdjauhan, terpisah dengan 
lautan dan pegunungan, tidak menghalangi sifat bangsa jang 
berlapang dada itu. Maka usaha petugas• penerangan Agama 
dalam hal ini telah mendapatkan tanah jang subur. 

Barangkali tidak berlebih-lebihan apabila dikatakan, bahwa 
terlaksananja djaminan kebebasan beragama di Negara kita, 
berani diudji dengan tempat jang mana sadja. 

Dalam keadaan jang demikian maka apabila ada terdengar 
berita, bahwa ada dilakukan perbuatan paksaan Agama, maka 
dengan pas ti akan menimbulkan rasa kegandjilan besar. Me
njebut sadja berita demikian sudah merasa berat. 

Apa jang disebut2 sebagai perbuatan paksaan Agama di
daerah Sulawesi Selatan, sebenarnja adalah kedjadian satu kali 
jang sudah lama, tapi dengan tidak sadar orang mengulangi 
menjebutkannja lagi, hingga seolah-olah merupakan kedjadian 
jang terus menerus. Dan sudah njata bahwa perbuatan itu 
dilakukan oleh gerombolan jang tidak bertanggung djawab, dan 
tidak chusus pada sesuatu Agama. Keganasan gerombolan 
adalah merupakan gangguan keamanan jang memang mendjadi 
tugas alat2 Negara untuk membasminja. Maka soal ini harus 
kita tempatkan pada ukuran jang sewadjarnja, agar djangan 
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dengan tidak sadar orang turut memperkobar-kobarkannja, 
jang mungkin dapat menimbulkan bahaja besar. 

Seksi E dari Parlemen-Sementara djuga merasa perlu 
mengadakan penindjauan mengenai hal itu. Dalam rapat ke-4 
jang diadakan kemudian dengan Menteri Agama, maka semua 
pihak dapat medudukkan persoalan itu pada tempatnja, dan 
telah diambil kesimpulan= jang tepat. Malah oleh penindjauan 
tersebut telah diusulkan agar Kementerian Agama dibawa serta 
dalam segala usaha mengembalikan keamanan. 

Dan dengan demikian soal itu sudah selesai hingga tidak 
terdengar lagi pengulangan2 jang merugikan. Alhamdulillah, 
noda hitam jang akan mengotori kebersihan riwajat bangsa 
kita dalam kemerdekaan beragama, sudah dapat dihindarkan. 

8. Perbaikan perdjalanan Hadji. 
Semendjak penjerahan kedaulatan senantiasa Pe.merintah 

berusaha guna perbaikan dan penjempurnaan perdjalanan 
Hadji, agar selaras dengan deradjat Negara dan Bangsa jang 
telah merdeka dan djuga dengan perintah dan tuntunan Agama 
sendiri. Berpedoman pada pengalaman2 jang terdjadi beberapa 
tahun jang liwat, maka titik berat usaha jang ditempuh seka
rang dalam hal ini ialah terdjaminnja pelaksanaan dan kese
lamatan para Djema'ah Hadji dalam menunaikan ibadatnja. 
Djangan lagi perdjalanan Ibadat itu ditjampuri usaha2 pertjo
baan, jang dapat menjulitkan atau sampai dapat menggagalkan 
pelaksanaannja, jang akibatnja banjak mendatangkan pende
ritaan bagi ummat jang sedang mendjalankan ibadatnja. 

Apa jang ditjapai selama ini memang kemadjuan banjak 
dalam usaha perbaikan itu. Baik mengenai pondokan dan per· 
kapalannja selagi djema'ah meninggalkan kampung halaman· 
nja, maupun setelah mereka tiba di Tanah Sutji. Akan tetapi 
usaha penjempurnaan lebih djauh masih harus dikedjar dengan 
segala kegiatan dan kedjudjuran. 

Pembatasan djumlah tjalon Hadji masih perlu diadakan, 
berhubung dengan kesulitan perkapalan dan perumahan di 
Tanah Sutji, dan terutama djuga karena keadaan devizen 
Negara. Djumlah sebanjak 10.000 orang tjalon Hadji adalah 
jang dapat dipertanggung-djawabkan dalam keadaan jang se
karang ini, sungguhpun djumlah pelamarnja sampai tiga kali 
lipat dari djumlah tadi. 
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Perbaikan dalam tjara pengundian, tjara penjetoran biaja, 
susunan dan tugas M.P .H., susunan dan kelengkapan R.K.I. 
dan selandjutnja lagi sudah diadakan. Tapi sekali lagi usaha 
penjempurnaan lebih djauh masih harus dikedjar. 

Pada Kedutaan R.I. di Djeddah sekarang telah ditempat
kan seorang petugas dari Kementerian Agama selaku Atasc 
Hadji, jang akan mempunjai staf sendiri. Segala urusan Dje
ma'ah Hadji selama ada di Tanah Sutji akan dipusatkan pada 
Atase Hadji ini. Dengan demikian maka segala sesuatunja 
akan dapat dikerdjakan dengan lebih teratur. 

Susunan dan tugas M.P .H. sekarang dititik-beratkan pada 
betul2 bekerdja guna memimpin, hingga dipilih tenaga2 jang 
tjakap dan berpengalaman memimpin. 

Dalam tahun jang liwat ini saja sendiri sebagai Menteri 
Agama, telah mnedjalankan Ibadah Hadji. Disamping itu telah 
ditugaskan Sdr. Fakih Usman, Pegawai Tinggi pada Kemente
rian Agama untuk mengadakan perdjalanan penindjauan ke 
Tanah Sutji, resminja selaku koordinator M.P.H. Dari hasil 
kedua perdjalanan itu banjak didapatkan pedoman2 baru dalam 
usaha perbaikan dan penjempurnaan perdjalanan Hadji. Se
bagiannja dapat dilaksanakan dalam tahun ini, dan sebagian 
lainnja jang masih banjak, berhubung adanja kemungkinan2 

jang sekarang masih terbatas, maka belum dapat dilaksanakan. 

9. Pendiclikan Agama. 
Mengenai Pendidikan Agama ialah kewadjiban Pemerintah 

jang diamanatkan oleh U.U.D. pada pasal 18 sebagai hak dasar 
manusia dan pada pasal 41 sebagai azas dasar, jang terdiri dari: 

a. kewadjiban Pemerintah supaja mempersiapkan segenap 
perguruan untuk penglaksanaan kewadjiban beladjar jang 
ditegaskan oleh U.U. No. 12th. 1954 pada pasal 10; 

b. kewadjiban Pemerintah memberikan pengadjaran agama 
pada sekolah~ umum seperti jang ditegaskan oleh U.U. 
No. 12 tahun 1954, diuraikan oleh Peraturan Bersama 
Menteri P.P. dan K dan Menteri Agama tgl. 16 Djuli 1951 
jang penglaksanaannja diperintji lebih landjut oleh In
struksi Penglaksanaan Bersama Kementerian P.P. dan K 
dan Kementerian Agama tgl. 14 Oktober 1952. 
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Kedua rnatjarn kewadjiban Pernerintah itu ditugaskan 
kepada Djawatan Pendidikan Agama supaja rnembantu dalam 
mentjapai tudjuan pendidikan dan pengadjaran seperti jang 
ditetapkan oleh U.U. No. 12 tahun 1954 pada pasal 3. 

A. Dalam mempersiapkan sekolah2 agama supaja mendapat 
pengakuan dari Menteri Agama, bahwa sekolah2 agama diang
gap melakukan kewadjiban beladjar (U.U. No. 12 th. 1954 
pasal 10 ajat 2), hendaklah mulai sekarang dipikirkan apa jang 
rnendjadi isi minimum itu harus meliputi djuga segala sjarat 
mutlak bagi warga-negara untuk ikut melaksanakan hak serta 
kewadjiban demokrasi, jang terpenting: 
1. kemahiran berbahasa Indonesia (resmi) untuk dapat mema

hami segala peraturan Negara, 
2. kepandaian membatja dan menulis huruf Latin jang diper-

gunakan dalam pergaulan hidup senegara, 
3. ketjerdasan berhitung jang dihadjatkan dalam hidup sehari2, 

4. pengertian akan ilmu bumi Indonesia dan sedjarah Nasional, 
5. latihan djasmani jang menjehatkan bangsa untuk perta

hanan Negara dan 
6. pendidikan budi pekerti serta achlak berdasarkan norma 

kesusilaan jang diakui oleh Negara dan Agama. 

Karena telah direntjanakan akan mendjalankan kewadjib
an beladjar pada tahun 1961/1962, maka dalam waktu 6 tahun 
jang akan datang ini hendaklah segala sekolah agama jang 
mendidik anak warga-negara dari umur 6 sampi 14 tahun, 
telah selesai dalam persiapannja ikut melaksanakan kewadjib
an beladjar. 

Dalam menetapkan isi minimum untuk kewadjiban beladjar 
itu, hendaklah diusahakan supaja djumlah djam untuk rnelak
sanakan isi minimum dari kewadjiban beladjar sama banjaknja 
dengan djumlah djam jang maksimum dapat direlakan oleh 
sekolah agama untuk dikurangkan dari rentjana pengadjaran 
sekolah2 agama jang dipakai masing2 sekarang ini. Oleh sebab 
itu hendaklah organisasi~ dan pemilik.2 sekolah agama dengan 
perantaraan madjelis pertimbangan pendidikan dan pengadjar
an Agama (M. P3 A.) menetapkan suatu rentjana pengadjaran 
(leerplan) jang berlaku seumumnja untuk segala sekolah 
Agama jang menampung serta mendidik anak2 dalam umur 
wadjib beladjar, supaja memikirkan djuga pendidikan kewar
ganegaraan (jang mendjadi kewadjiban Pemerintah) disamping 
pendidikan Agama. 
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Dengan demikian harus dimulai melakukan pendaftaran 
jang teliti tentang sekolah2 agama jang dapat diadjak dan 
dibimbing supaja mempersiap diri membantu Pemerintah dan 
Negara. Kepada sekolah= Agama jang demikian haruslah dibe
rikan sebanjak-banjaknja bantuan dalam batas kemampuan 
Negara, seperti bantuan guru, alat dan buku peladjaran jang 
seragam dan dapat dipertanggung djawabkan sehingga bantuan 
uang hanja tinggal merupakan uang ongkos administrasi sadja. 

Sampai sekarang pendaftaran jang teliti itu belum lagi 
dilakukan, bahkan pada beberapa daerah diberikan bantuan 
kepada perguruan jang memberikan pengadjian kepada murid2 

P .P. dan K pada pagi a tau petang hari, jang djumlah bantuan
nja sama banjaknja dengan sekolali2 Agama jang menampung 
kelebihan murid dari P.P. dan K dan mempersiapkannja untuk 
kewadjiban beladjar. Dengan pelaksanaan jang menjimpang itu 
tudjuan pemerintah mendidik warga Negara tidak tertjapai 
dengan sempurna. Harus dingat bahwa dengan perhitungan 
kasar ada 16 djuta anak dalam umur wadjib beladjar diantara
nja 80 djuta rakjat Indonesia. Baru lebih kurang seperduania 
mendapat tempat disekolah P. P. dan K sehingga sekolah' 
Agama harus diadjak dan dibimbing untuk menampung sele
bihnja. Kami harap supaja segala instansi Kementerian Agama 
pada umumnja dan kantor2 Djawatan Pendidikan Agama di
daerah pada chususnja dalam tahun ini selesai melakukan 
pendaftaran jang teliti itu. 

B. Kemerosotan achlak serta kesusilaan, jang gedjala 2n ia 
d.ielas tampak dalam hidup sehari-hari bahkan telah berkali2 

dibitjarakan serta dibahas dalam berbagai kongres dan kon
perensi, baik dari pihak partikelir maupun pihak Pemerintah, 
banjak sedikitnja tidak terlepas dari tanggung djawab Kemen
terian Agama pada umumnja dan Djawatan Pendidikan Agama 
pada chususnja. 

Oleh sebab itu harus dipikirkan dan ditjari djalan untuk 
menghentikan kemerosotan itu, diantaranja dengan memper
baiki mutu serta kesadaran guru Agama dan memperbanjak 
djumlahnja. Djanganlah guru Agama hanja tahu bersikap 
melulu sebagai pegawai Negeri jang menuntut pembajaran 
penuh atas djerih pajah serta keringatnja, dan menunggu2 

instruksi dari atasannja barulah memperbaiki pengadjarannja. 
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Hendaklah guru Agama sadar, bahwa ada instruksi Tuhan jang 
tidak lajak dilakukan tawar menawar. Sudah selajaknja guru 
Agama jang lebih mementingkan pangkat serta honorarium 
dari pada Pendidikan achlak murid jang dipertjajakan kepada
nja, guru Agama itu memilih lapangan pekerdjaan lain. 

Kami melihat bahwa guru Agama dihudjani dengan buku2 

pedoman jang tebal2 dan isinja tinggi2, seakan-akan guru Aga
ma sekolah Rakjat hendak dipersiap untuk udjian Doktoraal. 
Kami berpendapat, bahwa guru agama tamatan P.G.A. 6 th. 
telah tjukup tinggi ilmu Agamanja untuk menghadapi murid 
sekolah Rakjat. Jang dihadjatkannja ialah rentjana pengadjar
an jang lebih terurai dan lebih diperintji dari pada rentjana 
pengadjaran Agama jang ada sekarang ini, sehingga berupa 
pedoman jang lengkap baginja dan jang dapat mentjapai kese
ragaman pengadjaran Agama di Seluruh Indonesia. 

Dimana2 terasa benar hadjat masjarakat akan adanja 
buku murid jang dapat disusun dalam satu atau dua buku 
untuk setiap kelas dan jang merupakan kumpulan dari segala 
bagian pengadjaran Agama dalam setahun. 

Tidak mungkin untuk 2 djam pengadjaran Agama sekelas 
diberikan kepada murid sampai 8 atau 10 matjam buku jang 
berpuluh2 halaman, sehingga mendjadi mata peladjaran jang 
terberat disekolah. Dengan guru Agama tamatan P.G.A. 6 th. 
jang penuh kesadaran akan tugasnja, ditambah dengan ren
tjana pengadjaran jang lengkap terurai, dan ditambah pula 
dengan buku murid jang sederhana dan disusun dengan bidjak
sana, maka tertjapailah sjarae mutlak untuk pengadjaran 
agama jang baik. Kami harapka,n penjelesaian pertgadjaran 
Agama disekolah rakjat dalam waktu jang singkat. 

C. Dalam melaksanakan tugas utama Djawatan Pendidikan 
Agama itu dihadjatkan Sekolah2 dinas untuk mendidik serta 
melatih tjalon Pegawai untuk Djawatan Pendidikan Agama 
pada chususnja dan untuk Djawatan2 lain dalam lingkungan 
Kementerian Agama pada umumnja. Pegawai2 Kementerian 
Agama dengan Djawatan2nja dimasa datang, baik untuk Pusat 
maupun Daerah, harus bermutu tinggi dan berpengetahuan 
luas, baik dalam ilmu Agama maupun ilmu umum. Kami tjita2-

kan, supaja dimasa 10th. j.a.d. Pegawai dilingkungan Kemen
terian Agama semuanja atau sebahagian besar berasal dari 
sekolah2 dinas kita, baik untuk keperluan Djawatan Pendidikan 
Agama maupun untuk Djawatan2 lain dilingkungan Kementeri
an Agama. Singkatnja kader vorming pegawai Kementerian 



Agama ditugaskan sepenuhnja kepada Djawatan Pendidikan 
Agama jang merundingkannja dengan Djawatan2 dan bagian1 

Kementerian Agama jang berkepentingan. 

D. Kami sampai membitjarakan suatu objek Pendidikan 
jang meminta perhatian dari segala Djawatan dilingkungan 
Kementerian Agama. Objek Pendidikan itu ialah Pondok dan 
Pesantren jang achir2 ini agak diabaikan. Harus diketahui, 
bahwa Pondok Pesantren itu tempat pendidikan rakjat jang 
besar artinja untuk menegakkan kesusilaan dan budi pekerti 
di Indonesia. 

Kami perintahkan adanja apparatur penilikan pondok pe
santren di Djawatan Pendidikan Agama dan kami meminta 
Djawatan Urusan Agama di Djawatan Penerangan Agama 
memberikan bantuan sepenuhnja dalam penilikan itu. 

Kami berkejakinan bahwa runtuh dan lenjapnja pondok 
pesantren akan berarti djuga runtuh dan lenjapnja kesusilaan 
dan achlak di Indonesia. 

E. Kami tidak lupa mengutjapkan terima kasih atas djasa1 

dan bantuannja Madjelis Pertimbangan Pendidikan dan Peng
adjaran Agama, dan mengharapkan agar hasil2 jang tertjapai 
itu dibawakan kepada masjarakat ramai dan luas, supaja di
bahas setjara mendalam untuk kemudian didjadikan rentjana 
Pemerintah. 

10. Penerbitan. 

Saudara 2 jth. 
Segala penerbitan9 keperluan pusat dan Djawatan2 perla

han-lahan disalurkan setjara koordinasi kepada suatu bahagian 
jang chusus untuk itu dalam Kementerian Agama jaitu bahagi
an ,,D" (Penerbitan). Djika ditahun-tahun jang sudah terdapat 
kesukaran2 dalam mengadakan koordinasi, tetapi dalam tahun 
1954 kerdja sama itu makin lebih njata antara satu dan lain 
djawatan. Dengan adanja koordinasi ini dapat dihematkan 
banjak djumlah jang sebenarnja tidak perlu dikeluarkan guna 
penerbitan2 jang hampir bersamaan isinja. 

Kedjadian g jang achir ini, seperti mengenai beberapa isi 
kitab pengadjaran jang ditulis dan dimasukkan dari luar Negeri, 
begitu djuga Qur'an2 jang ditjetak atas usaha bangsa Indonesia 
di Luar Negeri, semua ini meminta perhatian kita dan sudah 
mulai dihubungkan de11ga11 instansi2 Peinerintah jang berkepen-
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tingan seperti Kedjaksaan Agung dan Kepolisian, douane, 
P.P.K. dan Kementerian Perekonomian, agar mendapat bahan2 

jang kelak dapat disalurkan kepada peraturan2 jang resmi guna 
mendjadi pegangan dalam kerdja sama antara instansi2 jang 
bersangkutan itu. 

Begitu djuga kerdja sama ditjari walaupun untuk semen
tara waktu masih bersif at penindjauan dan perletakan dasar 2 

dari penerbitan dan pentjetak2 kitab2 Agama, dengan mengam
bil initiatief akan mengadakan suatu konperensi dari pada 
mereka itu guna membitjarakan jang bersangkut paut dengan 
kertas, restitusi, keuangan dan deviezen, soal2 jang mengenai 
isi lektur, soal2 disekitar distribusi dan pendjualan, pendeknja 
segala kebutuhan mereka jang menjebabkan kurang lantjarnja 
penerbitan kitab2 Agama dalam Negeri, tidak semadju kitab 
dalam lapangan lain. Beberapa penerbit kitab Agama, Impor
tir= besar, dan djuga ikatan penerbitan Indonesia (IKPI) di
adjak berembuk dalam hal ini. Konperensi ini dianggap penting 
karena politik penerbitan kita ingin supaja sebanjak mungkin 
kitab2 Agama itu, meskipun jang dalam bahasa Arab ditjetak 
dalam Negeri dan tidak hanja sebagai jang telah di import 
sadja semuanja dari Mesir atau dari Negeri Islam jang lain. 
Dengan demikian dapat diharapkan penghematan deviezen ha
nja kepada kitab2 Agama jang besar dan penting1 sadja. 

Tetapi kesukaran2 jang bertalian dengan tjita2 ini seperti 
mesin tjetak dan intertyp, mengadakan suatu bank penerbitan 
atau koperasi, tidak hanja dapat diselesaikan oleh Kementerian 
kita sadja, karena alat2 jang penting untuk maksud ini termasuk 
dalam kompetensi instansi= Kementerian lain, seperti deviezen 
pada Kementerian Perekonomian, restitutie pada jajasan lektur, 
sensur pada Kedjaksaan Agung, pengawasan pemasukan pada 
douane dan kedutaan kita di Luar Negeri dan sebagainja. 

Pertjetakan Al-Qur'an oleh bangsa Indonesia, baik jang 
dilakukan dalam Negeri atau di Luar Negeri adalah suatu 
pertumbuhan ja:ng menggembirakan, tetapi tidak djarang ter
djadi hal2 jang baik dalam menghadapi soal2 ini jang disebabkan 
oleh kekurangan keahlian dan kekurangan uang, jang meng
akibatkan terdjadinja Al-Qur'an jang salah tjetak sebagai jang 
menggemparkan suasana pada waktu D jang achir ini. Maka 
kedjadian2 itu memberi pengalaman pada kita untuk selekas 
mungkin mengadakan peraturan2 resmi baik jang mengenai 
pentjetakan dan penerbitannja maupun jang megenai pengawas
an dan penjiarannja, terutama jang mengenai pentashihan dan 
pertanggungan djawab dalam pener-bitan Al-Qur'an itu. 
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Dalam waktu jang achir ini ternjata kebutuhan terdjemah
an dari buku ~ Agama bahasa asing, guna penerangan dalam 
Negeri begitu djuga dari bahasa kita ke bahasa asing, untuk 
memperkenalkan beberapa hal mengenai keadaan Agama di 
Negara kita ini kepada Dunia luar. Usaha2 ini belum memuas
kan berhubung dengan sulitnja mendapat dan menempatkan 
tenaga 2 ahli. 

La.pa.ngan Masehi. 
Sungguh menggembirakan sekali bahwa apa jang diker

djakan dilapangan Masehi, baik oleh bahagian Keristen atau 
bahagian Roma Katolik tambah lama tambah madju kemuka. 
Masjarakat Masehi pada umumnja lambat laun dapat meng
hargai Kementerian Agarna dengan usaha2nja. Usaha bersama 
untuk memelihara toleransi dan perdamaian diantara golong
an2 Agama dilakukan dengan sebaik-baiknja. 

Bimbingan untuk meletakkan dan memupuk dasar Nasional 
dalam kelandjutan hidup dari masing2 golongan Agama, meru
pakan perkembangan jang pasti dan pesat dalam kalangan 
Keristen. Memang dengan tidak sedikit pun mengganggu dan 
~erugikan pada intern peladjaran sesuatu agama, maka ke
wadjiban sesuatu bangsa jang telah merdeka untuk dapat men
djalankan serta mentjukupi sendiri segala jang berhubungan 
dengan agamanja, adalah hal jang sewadjarnja. Jang demikian 
ini tidak berarti harus melepaskan segala hubungan dan bantu 
membantu dengan luar Negeri, karena mengingat sifat agama 
jang sesungguhnja memang diatas pagar Nasional. 

Kesukaran' jang dihadapi dalam lapangan Masehi ini, 
adalah karena belum dapat difahami benar2 setjara objektief 
antara batas2 jang masuk tugas Negara dan sifat' sesuatu 
agama sendiri, jang tidak dapat disamakan sadja. Sif at azasi 
jang berlain-lainan dari sesuatu agama, harus dihadapi sendiri2 

oleh Negara dalam pelajanannja, walaupun pokok dasarnja 
harus tetap sama rata dan sama adil. Kurang meneliti soal 
ini dengan baik= akan mengakibatkan salah satu: Negara akan 
mengerdjakan sesuatu jang bukan mendjadi tugasnja, hingga 
tidak akan dapat dipertanggung djawabkan, atau intern sesua
tu Agama akan terganggu hingga dapat menjalahi dasar ke
bebasan beragama. 

Segi ini wadjib mendapatkan perhatian jang saksama. 
Masjarakat harus menjadari benar2 akan hal itu, untuk meng
hilangkan anggapan jang keliru jang menggambarkan seolah2 
Kementerian Agama berupa tempat berebut-rebutan segala 
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golongan untuk minta pengakuan jang sama, untuk membuka 
kantor dan pegawai jang sama dan selandjutnja lagi. 

Sugguh kesulitan jang dihadapi oleh bahagian Keristen 
dan Roma Katolik dalam hal ini masih banjak, hingga dapat 
dengan sepenuhnja dinjatakan penghargaan pada para petugas 
kita dalam kedua bagian itu, dalam usahanja untuk mengatasi 
segala kesulitan jang dihadapinja. 

Ada satu hal jang merupakan sesuatu jang masih berat 
dipandang, tapi jang sesungguhnja mudah dapat kita atasi, 
dengan tjara = kerdja jang direntjanakan. 

Satu hal itu ialah adanja pasal 177 lndische Staatsregeling. 
Pasal itu semestinja masih sjah dan masih berlaku, karena 
setjara resmi belum pernah ditjabut. Anggapan bahwa sesua
tu ketentuan Undang-Undang telah tidak berlaku lagi dengan 
sendirinja, tanpa melalui prosedure pembuatan perundang
undangan jang lazim, akan dapat menimbulkan kekatjauan 
jang tidak terhingga. Tapi tidak usah kita chawatirkan bahwa 
pasal itu akan mengurangi hak kebebasan beragama, jang 
didjamin dalam U.U.D. kita. 

Kalau kita perhatikan letaknja fasal itu dalam LS. dalam 
Bagian Kesembilan jang didahului dengan fasal jang berisi 
sematjam djaminan kemerdekaan beragama. Kalau kita ingati 
bahwa mustahil politik Belanda akan mengadakan ketentuan 
jang akan merugikan dalam segi ini. Kalau kita ingati lagi, 
bahwa pada U.U.D. Sementara dari Republik kita ada terdapat 
pula pasal 33, jang membatasi segala kebebasan, untuk men
djamin pengakuan dan penghormatan jang tak boleh tidak 
terhadap hak2 serta kebebasan2 orang lain, dan untuk meme
nuhi sjarat= jang adil untuk ketenteraman, kesusilaan dan 
kesedjahteraan dalam sesuatu masjarakat jang demokratis. 

Kalau diingat segala itu, kiranja akan mudah mengambil 
kesimpulan, bahwa tidak seharusnja kita beranggapan bahwa 
pasal 177 I.S. itu mendjadi penghalang atau bertentangan 
dengan dasar kemerdekaan Agama. Sebaliknja harus kita 
berani mengambil kepastian, bahwa hal itu hanja untuk meng:
atur djalannja mempergunakan hak jang telah didjamin 
Negara. Sedang pengaturan itu sesuai pada jang terkandung 
dalam pasal 33 U.U.D., diantaranja untuk ketenteraman, ke
susilaan dan kesedjahteraan sesuatu masjarakat jang demo
kratis. 
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Salah satu hal jang memerlukan perhatian kita dalam 
hal ini, ialah agar sif at toleransi dan hormat-menghormati 
dalam masjarakat bangsa terus dipelihara, djangan sampai 
perasaan sesuatu bagian rakjat mendjadi tersinggung karena 
pembawaan lingkungannja jang istimewa. Penjiaran sesuatu 
aliran dengan tidak memperhatikan keadaan lebih dahulu, 
dalam sesuatu masjarakat jang asing sama sekali dari aliran 
itu dan jang sudah mempunjai tjorak dan pembawaan sendiri, 
akan dapat menimbulkan akibat2 jang tidak diinginkan jang 
berupa ketegangan2 a tau perpetjahan = jang merugikan. 

Seharusnja kita merasa berbahagia bahwa oleh Negara 
pelaksanaan pengaturan itu ditugaskan pada Kementerian 
kita, dan selandjutnja dalam kementerian dikerdjakan oleh 
Bagian jang chusus jang dianggap dapat mendjamin mema'
lumi segala seginja, ialah Bg. Kristen dan Bg. Roma Katholik. 

Sesuai dengan ketentuan2 jang mendjadi akibat dari pasal 
177 I.S. itu, sebagai : 
1. Izin masuknja Rohaniwan dari luar Negeri, 
2. Penundjukan daerah lapangan kerdja jang ditentukan, 
3. Perobahan daerah kekuasaan dari suatu Kerkgenootschap, 
4. Pernjataan sesuatu persekutuan Agama selaku Kerkge

nootschap. 
Kesemuanja ini adalah masuk dalam lapangan pekerdjaan 

Kementerian kita. 
Kalau dalam semuanja ini masih terdapat tidak kelan

tjaran baik pada tjara bekerdjanja Bagian kita sendiri, mau
pun jang berhubungan dengan instansi atau Kementerian lain, 
adalah kewadjiban kita untuk mendapatkan djalan penjele
saiannja. 

Maka seharusnja dilakukan pekerdjaan dalam lapangan 
ini dengan lebih seksama, seperti mengadakan daftar jang 
lengkap dari persekutuan= jang ada, dan selandjutnja meng
atur tjaranja memberikan pengakuan manakala masih diper
lukan, serta bilamana perlu dikehendaki turut menjelesaikan 
apabila terdjadi sematjam sesuatu urusan. Segala ini dan 
lain2nja jang diperlukan, setjara tehnis perlu dikerdjakan 
dengan seksama dan berentjana oleh Bg. Kristen dan Bg. Roma 
Katholik. Kalau ada kesulitan2 jang dihadapi dapat sama-sama 
kita petjahkan. 
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Apa untuk segala itu perlu diadakan perobahan Undang~ 
Negara, tentunja terserah pada perkembangan pembentukan 
perundang-undangan Nasional, jang lambat laun tentu akan 
dilaksanakan djuga. Dengan tidak menghilangkan pengertian 
bahwa kita tjukup mempunjai kesempatan luas, apabila dipan
dang perlu untuk turut mengambil inisiatif. 
III. Langkah jang datang. 

Apa jang digambarkan ini dan lebih landjut bagi apa jang 
dimuat dalam lampiran pidato ini, merupakan penindjauan 
pekerdjaan jang garis-garisnja telah didapat dalam Konperen
si dinas kita jang ke-V. Kalau kita meneliti semuanja, maka 
dis amping usaha = jang sudah dapat dilaksanakan, masih ba
njak djuga jang sama sekali belum dilaksanakan. Saja per
silahkan masing2 Djawatan, Biro, dan Bagian2 jang bersang
kutan meneliti dan mengkadjinja dengan saksama. 

Disamping itu maka gambaran jang sudah dikemukakan 
itu menundjukkan perkembangan keadaan seumumnja, baik 
jang terdapat dalam lingkungan Kementerian kita sendiri 
maupun jang ada diluarnja jang dengan langsung atau tidak 
dapat mempengaruhi tugas Kementerian kita, termasuk semua 
Djawatan, Biro dan Bagian2nja mulai dari Konperensi Dinas 
ke-V di kota Semarang. 

Dengan mempergunakan segala itu dapatlah kiranja Kon
perensi Dinas kita jang sekarang ini membanding-bandingkan 
mana pekerdjaan jang sudah terlaksana dan mana jang belum, 
dengan meneliti segala basil dan akibatnja, guna meneruskan 
usaha selandjutnja. 

Sekarang mari kita hadapi apa jang akan datang. 
Untuk itu perlu kita tindjau seperlunja perkembangan 

jang terdjadi dalam masjarakat Negara kita kedalam dan 
keluar. 

Kedalam: Njata sekali bahwa usaha pembangunan dalam 
segala lapangan jang mesti dikerdjakan oleh Negara kita, 
teristimewa pembangunan djiwa rakjat dan bangsa, jang ter
masuk dalam tugas Kementerian kita, merupakan soal jang 
harus dihadapi dengan lebih sungguh2• 

Masjarakat kita harus dipupuk supaja merupakan suatu 
masjarakat jang selaras dengan falsafat Negaranja, merupa
kan masjarakat jang madju dan bersatu, berdasarkan persau
daraan dan harga menghargai satu sama lain, masing2 dapat 
menganut agama jang dipeluknja dengan penuh kebaktian, 
masjarakat jang damai dan utama. 
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Keluar: Makin hari makin tambah njata semua bangsa2 
didunia ini sama menghendaki perdamaian jang dapat ber
langsung lama, banjak dilakukan kirim mengirim missie per
saudaraan, usaha tukar menukar kebudajaan, bantu membantu 
dalam kemadjuan pengetahuan dan selandjutnja. 

Kewadjiban kita menghadapi perkembangan masjarakat 
kedalam dan keluar jang demikian itu, mestinja harus se
nantiasa siap. 

Sudah sering dikemukakan bahwa revolusi kita belum 
selesai dan bahwa kemerdekaan serta kedaulatan jang tertja
pai ini baru merupakan pintu gerbang untuk memasuki suatu 
masjarakat jang adil dan makmur, merupakan djembatan 
untuk membentuk suatu Negara jang besar dan djaja, untuk 
mentjiptakan suatu Bangsa jang besar dan utama pula. 

Sjarat mutlak untuk mentjapai tudjuan itu harus dimulai 
dengan pembentukan djiwa bangsa lebih dulu, jang memang 
mendjadi sandaran hidupnja tiap:r Bangsa. 

Tidak mungkin terudjud pembentukan suatu masjarakat 
jang diinginkan apabila djiwa masjarakat sendiri belum di
siapkan kearah jang ditudju itu. Hal jang demikian ini tjukup 
djelas. 

Sesuai dengan keadaan pembawaan dan sifat2 Bangsa kita, 
maka factor jang terpenting untuk pembentukan · djiwa itu 
adalah Agama, jang diikuti dan dihormati sendiri. Maka factor 
Agama itu harus mendjadi dasar dari pembangunan djiwa 
Bangsa. Melupakan atau mentjoba memberi dasar:.1 lain, maka 
akibatnja hanja akan menimbulkan serba jang tidak masak 
dan penuh dengan keragu-raguan. 

Disini letak dasar tugas kita untuk mendjamin tiap 2 rakjat 
guna memeluk dan mentaati Agamanja masing2, dan untuk 
menjokong memelihara perkembangan aliran2 Agama jang 
sehat. 

Untuk ini harus ada usaha2• 

1. Kedalam: 
a. Menambah kesanggupan organisasi dan petugas2 kita 

semuanja dengan tjukup kesadaran, agar senantiasa 
siap berdjalan madju kemuka untuk mempergunakan 
segala kesempatan, guna menunaikan segala kewadjib
annja jang memang sesuai dengan perkembangan= jang 
ada. 
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b. Senantiasa sedar mengikuti dan tjakap mengisi segala 
perkembangan itu, dengan selalu berpedoman pada 
dasar2 jang sudah ditentukan Negara dan garis2 jang 
dituliskan oleh Kementerian Agama, diantaranja: 
- bahwa Negara wadjib memadjukan perkembangan 

rakjat baik rohani maupun djasmani, 
- bahwa Negara mendjamin tiap" penduduk untuk 

memeluk agamanja masing2• 

- bahwa Negara membimbing, menjokong dan meme
lihara perkembangan aliran2 Agama jang sehat. 

c. Menjiapkan rentjana jang matang dan meliputi semua 
tjabang pekerdjaan Kementerian Agama, dengan tjukup 
mendapatkan pandangan jang meliputi dalam segala itu. 

d. Mengadakan hubungan dengan instansi" dan Kemente
rian2 jang lain untuk merentjanakan atau merunding
kan tugas bersama. 

2. Kelunr: 
a. Menjambut dan mempeladjari segala gerakan dan usaha , 

diluar jang berhubungan dengan Agama. 
b. Menghimpun segala bahan dan dokumentasi jang ber

hubungan dengan gerakan diluar. 
c. Menjiapkan bahan dan dokumentasi jang berhubungan 

dengan kemadjuan Agama didalam Negeri serta orga
nisasi2 Agama jang ada, untuk sewaktu-waktu diper
lukan keluar Negeri. 

Sudah tentu semua ini harus dilakukan dalam batasa 
ketentuan dan hierarchie jang ada. 

Apa jang disebut disini sebagai ,,Langkah jang datang" 
ini adalah hal baru, jang saja minta mendapatkan perhatian 
jang baru djuga. Langkah baru ini kalau tjukup disiapkan 
tentu akan merupakan pekerdjaan besar, terutama jang ter
masuk bagian dalam Negeri, karena langsung mengenai pengi
sian pembangunan djiwa Bangsa. 

Dengan sendirinja penentuan langkah jang baru itu tidak 
perlu mengurangi pekerdjaan2 atau rentjana jang lain, jang 
dalam Koperensi ke-VI ini akan dibahas djuga. 

IV. Pedoman kerdja. 
Saja selaku pemegang pimpinan Kementerian merasa ber

sjukur kepada Tuhan Jang Maha Pemurah, disamping saja 
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merasa berterima kasih pada seluruh petugas kita, baik jang 
ada di Pusat maupun jang ada didaerah-daerah, karena ke
sungguhannja dalam berusaha memenuhi segala kewadjiban
nja, dengan berpedoman pada jang digariskan oleh Pimpinan
nja. Terutama djika diingat kekurangan kelengkapan, baik 
jang berupa tenaga2 pegawai maupun jang berupa alate, jang 
masih diderita oleh Kementerian kita. Apalagi djika diingat 
kesulitan2 hidup jang masih meliputi kehidupan kita bersama. 

Semoga segala itu termasuk amal kebadjikan kita pada 
sisi Tuhan. 

Guna kebadjikan kita bersama dalam menunaikan tugas. 
Pertama: Keinsjafan jang demikian itu dapat menimbulkan 
kekuatan dan keichlasan atau kedjudjuran bekerdja, hingga 
dapat mentjapai nilai kerdja jang tinggi, jang diperlukan da
lam sesuatu masjarakat, apalagi jang sedang dalam pemba
ngunan. Tugas pembangunan djika Bangsa harus dimulai dari 
diri kita jang melakukan tugas itu sendiri. 
J{edua: Sadarilah benar1 tenaga kita sebagai petugas Negara, 
pertama kali untuk melakukan tugas jang dipikulkan dengan 
sebaik-baiknja, menurut garis2 jang sudah ditentukan. Hak 
kebebasan pribadi jang didjamin dalam Negara jang demokra
tis, ada mempunjai tempat dan saluran sendiri, jang tjukup 
luas dan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknja pula. 

Pentjampuran adukkan segala ini akan dapat mengakibat
kan semata2 kerugian, baik dipandang dari segi jang mana 
sadja. 

Kita semua ingin menudju Negara jang stabiel, negara 
Hukum jang Demokratis. Hal itu hanja dapat tertjapai dengan 
menempatkan sesuatu pada tempatnja. 
Ketiga: Insjafi sungguh 2 bahwa kewadjiban kita sebagai pe
tugas Negara, jang salah satu dasarnja, adalah untuk me
njelenggarakan kepentingan Rakjat. Segala peraturan dan 
segala matjam pekerdjaan diadakan semata2 untuk kepen
tingan Ra'jat. Djadi kita bertugas melajani Rakjat. 

Rakjat harus merasa bermanfaat dan bergembira dengan 
lajanan kita. 

Lajanan jang tjermat dan dilakukan dengan wadjah jang 
terang dan gembira adalah sedikitnja harus mendjadi sifat 
semua petugas Negara. Apa lagi petugas Kementerian kita 
jang membawa nama Agama jang mendjadi sumber kebaik
an dan keutamaan itu. 
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Keempat: djalankan segala pekerdjaan dengan lantjar dan 
tjermat. Semua peraturan diadakan, segala perlengkapan di
sediakan dan berapa djumlah uang dikeluarkan, hanja menu
dju supaja segala pekerdjaan dapat diadakan dengan lantjar 
dan tjermat. Kelantjaran pekerdjaan dan ketjermatan peker
djaan akan mendatangkan nikmat, pertama kali pada jang 
mengerdjakan sendiri dan keduanja pada jang mesti dilajani 
dengan pekerdjaan itu, dan selandjutnja pada perputaran 
roda pemerintah seumumnja. 

Sebaliknja dari jang demikian itu termasuk nama "biro
krasi" jang dikutuk oleh siapa sadja. Sifat itu mengganggu 
perputaran roda pemerintahan, dan mendatangkan kerugian 
pada masjarakat. Tjoba dibajangkan kalau karena tjara jang 
buruk itu sampai terhalang seorang melakukan ibadahnja atau 
terderita kehidupan seseorang dengan anak isterinja, terbeng
kalai sesuatu usaha pendirian atau sampai meruntuhkannja. 

Bukankah amat nista sekali tjara itu? 
Nama dan nasib negara terantjam oleh tjara jg. buruk ini. 

Kelima: djagalah agar suasana kesegaran dan kerukunan 
serta kerdja sama jang harmonis mendjadi tjara jang mutlak 
dari kantor2 dan petugasl! kita. Djangan sampai terdapat ada 
suasana jang kaku, apa lagi jang tegang. Lapangan kebatin
an, lapangan djiwa dan perasaan, jang mendjadi lapang pe
kerdjaan kita merupakan suatu jang halus dan dalam, hingga 
memerlukan kedjernihan dan ketenangan suasana. 

Terutama harus didjaga benar2 agar pertentangan2 atau 
ketegangan2 diluar, djangan terbawa masuk kedalam peker
djaan. Hal ini harus lebih banjak mendapatkan perhatian, 
berhubung dengan adanja suasana politik jang ditimbulkan ini 
karena bakal terdjadinja pemilihan umum. 

Tugas Negara seluruhnja, termasuk djuga tugas Kemen
terian kita adalah untuk seluruh Rakjat dan bangsa Indonesia, 
bukan untuk sesuatu bagian, sesuatu golongan atau sesuatu 
kelompoli sadja. Seluruh Rakjat mempunjai hak jang sama 
untuk mendapatkan lajanan Pemerintah sesuai dengan keten
tuan 2 jang telah ditetapkan. Membawa kepentingan golongan 
kedalam Pemerintahan hanja akan menimbulkan kerugian 
sadja, karena njata berlawanan dengan dasar2 Negara. 
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Hak seseorang termasuk djuga hak petugas2 kita jang 
tjukup didjamin dalam U.U.D. kita, ada tempatnja dan ada 
salurannja sendi.ri, serta mempunjai tjara ~ untuk mengeluar
kan atau memperdjuangkannja. Pertjampur-adukan antara 
kewadjiban dan hak tadi hanja menundjukkan tidak ketjakap
an seseorang dan hanja akan merugikan sadja. 

Baik jang demikian itu disadari benar2 • 

Demikianlah beberapa pedoman kerdja jang saja rasakan 
masih perlu banjak diulang-ulangi guna mentjapai suasana 
ketjakapan dan kegembiraan bekerdja, guna mewudjudkan 
agar semua usaha menudju tepat pada jang dimaksudkan ialah 
kepentingan Rakjat, Bangsa, Negara dan Agama, dan achir
nja guna mendjaga agar perputaran roda pemerintahan dapat 
dengan lantjarnja memenuhi tugasnja. Saja harapkan agar 
semua itu mendapatkan perhatian sepenuhnja, pertama dari 
Saudara2 semua jang merupakan tenaga penting kita dan se
landjutnja merata pada seluruh petugas Kementerian Agama, 
ditempat dan ditjabang mana sadja ia berada. 

Semoga Tuhan selalu memberikan taufik dan i'anahnja 
pada kita semua. 

Achirnja dengan menjebut nama Tuhan Jang Maha Pe
murah dan Pengasih, malta Konperensi Dinas Kementerian 
Agama jang ke-VI saja njatakan telah dibuka. 

Demikianlah. 

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
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LAMPIRAN PIDATO MENTERI AGAMA 

Bahagian Pegawai. 

Jang mengenai perdjalanan din as meskipun sudah ada 
Penetapan Menteri Agama No. 26 tahun 1954 begitu pula in
structies tentang itu dari Djawatan= c.q. Biro Peradilan Agama, 
tidak ada buruknja kami minta perhatian Saudara disini se
kali lagi atas pe_rdjalanan dinas dari daerah ke Pusat Kemen
terian Agama, Djawatan2 dan Birpa di Djakarta. Walaupun 
telah berulang-ulang diperingatkan, bahwa untuk perdjalanan 
itu barns ada Panggilan dari Pusat, tetapi masih ada djuga 
jang melanggar, sehingga mengakibatkan kerugian jang tidak 
sedikit bagi jang berkepentingan. Untuk menghindarkan keke
tjewaan dan guna mendjaga djangan sampai ada waktu kerdja 
jang terbuang2 hendaklah hal ini diperingatkan kepada pega
wai2 dalam lingkungan masing~. 

Selandjutnja diminta perhatian Saudara2 atas permintaan 
izin bertempat tinggal 9ihoteljlosemen bagi pegawai2 jang 
dipindahkan beserta dengan keluarganja. Izin jang dimaksud 
menurut peraturan~ jang berlaku hanja dapat diberikan kepada 
tenaga-tenaga pimpinan. 

Untuk tenaga 2 biasa, dus bukan tenaga pimpinan, tidak 
dapat diberikan izin bertempat tinggal dihoteljlossemen de
ngan keluarganja. 

Selama tahun 1954 banjak diterima permintaan izin seru
pa itu di Pusat Kementerian Agama untuk selandjutnja di
perdjoangkan dengan Kantor Urusan Pegawai, tetapi hampir 
semua permintaan itu ditolak oleh kantor itu. Apalagi bagi 
pegawai2 termasuk golongan I, II dan III P.G.P. 

Oleh sebab itu dalam mengadakan mutaties mengenai 
pegawai:i bukan tenaga pimpinan hendaklah berhati-hati dan 
memikirkan terlebih dulu tentang perumahannja, satu sama 
lain untuk menghindarkan keketjewaan bagi pegawai2 jang 
dimutasikan itu sebagaimana jang telah dialami oleh beberapa 
orang pegawai dalam tahun2 jang lampau. 

Sebagai usaha= perbaikan dalam lapangan urusan kepe
gawaian, maka sebagai rentjana-kerdja (werk-program) untuk 
tahun 1955 ditetapkan seperti berikut : 

1. ~emperpesat penjelesaian pengangkatan pegawai2 dalam 
lingkungan Kementerian Agama sebagai pegawai Negeri 
tetap. 
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2. memperhatikan pegawai2 jang sudah landjut usianja dan 
jang tenaganja tak dapat dipergunakan lagi dengan hak 
pensiun dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah No. 
64 tahun 1954. 

3. Memperhatikan nasib pegawai11 rendahan (golongan I, TI 
dan III) jang telah memenuhi sjarat2 untuk kenaikan pang
ka t sesuai dengan formasi jang telah ditetapkan untuk 
tiap2 kantor. 

4. Mempertinggi mutu pegawai2 dalam lingkungan Kagri de
ngan djalan detasering pada Pusat Kagri, Kantor Pusat 
Djawatan2/Birpa dan Kantor2 dipropinsi/daerah dan kur
sussen baik lisan maupun setjara tertulis. 

5. Mengadakan ranglijst untuk tiap= categoris pegawai. 
6. Menjempurnakan kartotheek serta register pegawai. 

Saudara 2 jth. 
Sekianlah setjara ringkas ichtisar2 kemadjuan c.q. kemun

duran dalam lapangan kepegawaian, serta rentjana kerdja 
untuk tahun 1955. Kesulitan2 jang dihadapi oleh masing2 

Djawatan2 serta Biro Peradilan Agama mengenai urusan pe
gawai dapat kiranja dibitjarakan setjara mendalam dalam 
rapat2 chusus dari masing2 djawatan2 tersebut. 
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4. Pidato Sel,retm·is D jendera.l. 

~?'.'"'.'~"'~~· ~:~: se~~~~a.mde.:'nde~~:::,~ 
r).. ·. ·m· ,: 1 hatikan dengan mendalam, se-

r . · -. · · . ~-~w gala hal jang diutarakan dan 
; " · ' !. · ~l dipaparkan tadi oleh Bapak 

. 
. . ·:; ~ ~¢;: ·J : : ~ · Menteri, serta ditekankan kepa-

, ; · ,· . . ·~.;& 'f j'.j, da Sdr.= atas nama seluruh 

.. ·-~. .~. .,.. l•:,,·1 . d d"b 1 k . t ~.' ·-·> . ., · · : j;.:-~j Jang a a i ea ang pers1apan, 
~~ ~:·"&;::=\.:::~·:· .. _-·: 1;.;.,;·~~-:+' untuk mengadakan Konperensi-
~'*" ..... ~ .... ,1,...r.,"->!r··.~-~ Kerdja ini. Sehingga bagi saja, 

R. Mohd. Kafrawi. sebagai petugas tehnis, peme-
gang kemudi routine dan sebagai penanggung djawab sehari~, 
kiranja sudah tak ada keperluan dan aksen untuk mengemuka
kan hai= jang perlu dari pusat. 

Kalau demikian Sdr.~, baiklah sebelum saja terdjun kepada 
beberapa persoalan jang masih saja pandang perlu saja tjang
kingkan, atas amanat dan pidato iftitah Bapak Menteri, terlebih 
dahulu oleh karena saja tertarik akan salah satu kalimat · 
penutup Bapak Menteri, bahwa didalam mengadjak Sdr.2 se
sama petugas didalam lapangan jang sama, supaja selalu meng
utamakan tata-tjara, tutur kata dan lembaga2 jang patut serta 
sesuai dengan apa jang dikehendaki oleh agama. 

Saja menginsjafi, bahwa saja sendiri sebagai Sdr. 2 pan
dang selaku salah satu pemuka Sdr. dalam menundjukkan 
tjara melaksanakan pekerdjaan sebaik-baiknja, tid.ak selalu 
berhasil memenuhi seruan2 dan azas2 jang selalu ditundjukkan 
oleh pemimpin kita, oleh Bapak Menteri kita. Oleh karena itu, 
bilamana didalam perdjalanan lebih dari satu tahun ini, jaitu 
semendjak Konperensi di Semarang hingga detik ini, dari pihak 
diri saja beserta teman sedjawat di Pusat Kementerian, ada 
terdapat dan terdjadi hal2 atau lembaga2 dan tata-tjara, jang 
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kurang dirasa sedap oleh Sdr.:i walaupun bulan Sjawal sudah 
beberapa hari berachir, kiranja saja dalam pertemuan ini, 
diberi izin pula menggunakan suasana Sjawal itu, untuk me
minta sebanjak-banjaknja kepada Sdr.2 • Saja insjaf dan saja 
sedari dan saja jakin, bahwa lemah lembut itu, adalah satu 
sepak terdjang dan satu tata-tjara jang sebaik-baiknja, dida
lam kesibukan bekerdja, diwaktu menghadapi pelbagai matjam 
godaan dan beraneka warna kesulitan, selalu ada sadja iblis 
menggoda. Sehingga kadang2 menjebabkan kesabaran pada 
suatu waktu hilang. Dan adjaran jang selalu mendjadi pegang
an serta isi andjuran kami kepada Sdr.2 terlepas pula dari 
genggaman tangan saja. 

Inilah keadaan jang tentu meliputi diri Sdr.2 ditempat ma
sing:. Tapi dalam itu kita selalu berobor kepada apa jang 
telah ditundjukkan oleh Bapak Menteri. Saja doakan semoga 
pengalaman2 jang telah larnpau itu, selalu rnendjeritkan ke
pada kita, apa jang sudah dijakinkan kurang tepat itu. Dan 
saja rnohon bantuan Sdr.:! didalam pudji dan doa tadi. 

Saudara2• Konperensi kita kali ini, sifatnja sangat se
derhana. Kita bermaksud rnengadakannja pada achir tahun 
1954, kernudian beralih dan ditundakan pada achir bulan Peb
ruari. Akan tetapi oleh karena jang kita nanti 2

, jaitu ketentuan 
Anggaran Belandja tahun 1955, jang sudah sepatutnja rnen
djadi pokok sesuatu dalam rnasalah2 jang akan dibahas ber
sama 2 dalarn setiap Konperensi, dan tiap Kementerian. Setelah 
ketentuan= itu rnendjadi konkreet dan positif pada awal bulan 
Mei 1955, rnaka barulah itu kita dapat rnemikirkan buat 
mengkonkretiseer kehendak, jang telah lama tertunda-tunda 
itu, untuk rnengadakan Konperensi-Kerdja seperti jang akan 
kita mulai ini. 

Adapun sebab-nja maka Konperensi tidak kita adakan 
menurut lazimnja, jaitu pada achir tahun atau permulaan 
tahun kerdja jang dihadapi, dan salah satu sifat baru dari 
Konperensi ini, dan kita mulai kali ini, ialah Pimpinan Djawat
an2, Birpa, Bagian2 Chusus dari pusat Kementerian, jang pada 
hakikatnja merupakan satu Bagian Chusus dari pada djiwa 
jang dipandang sebagai pusat Sdr.=, sepatutnja tidak selalu 
mendjadi penjanding dari putjuk pimpinan Kementerian dalam 
menghadapi Konperensi, seperti jang berlangsung pada tahun2 

jang silam. Tetapi sudah sewadjarnja rnereka itu memegang 
peranan jang utama didalam mernberikan arah pimpinan, 
djawaban2 dan pendjelasan= jang Sdr.2 perlukan. Atau dengan 
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lain perkataan, mulai Konperensi ini diharapkan, bahwa kami 
dipusat tidak usah terlalu banjak tcrpaksa mengemukakan 
setjara Iangsung pendirian2 atau djawaban= atas sesuatu jang 
hendak Sdr.2 kemukakan atau tanjakan kepada kami. Sebab 
semua persoalan jang prinsipieel, sebenarnja telah diketahui 
oleh Pimpinan Djawatan, Biro dan Bagian= jang saja maksud
kan itu. Sehingga mereka atas nama Menteri, dan atas nama 
kami sendiri, sudah sepatutnja dapat menghadapi setiap per
soalan jang dikemukakan, sebagai pentjerminan dan penter
djemahan dari kandungan2 jang ada pada pusat Kementerian. 

Dengan demikian, maka tjara bekerdja dalam konperensi 
kali ini akan menjimpang dari kebiasaan jang sudah2 , jaitu 
kami dari pimpinan (Bapak Menteri dan kami sendiri) begitu 
djuga Bagian perbendaharaan, bagian kepegawaian dan lain=, 
tidak akan terlalu sering Sdr. lihat pada pimpinan rapat::. 
Dan kami hanja bersedia untuk diundang (consult) oleh pim
pinan Djawatan, Biro serta Bagian2 Chusus, dimana ada per
soalan jang principieel jang mereka sendiri belum dapat mem
berikan pendjelasan2 backgroundnja. Djadi terus mengenai 
keuangan, kepegawaian dan anggaran belandja, akan diutara
ka oleh Djawatan2 itu sendiri, tidak oleh bagian perbendahara
an dari pusat Kementerian atau bahagian kepegawaian, tetapi 
hanja akan menjandingi dalam pelbagai rapat chususi itu. 
Untuk diuitstralen kepada pimpinan bilama.na Kementerian 
kekurangan bahan atau pengertian tentang background dari 
sesuatu soal jang diketengahkan. 

Mengenai P.G.P. baru jang sudah lazim digunakan dalam 
kalangan masjarakat, sebenarnja kurang tepat. Karena PGP 
jang akan dikemukakan oleh Sdr. J. Ibrahim sebagai Kepala 
Bahagian Urusan Pegawai Kementerian Pusat, sebenarnja 
bukanlah P.G.P. baru, tetapi P.G.P. jang ditindjau kembali, 
atau dengan perkataan asing mungkin dapat disalin dengan 
kata "herzien P.G.P." Uraian serta pendjelasan tentang pokok 
tindjauan P.G.P. jang ditindjau kembali itu, nanti akan diuta
rakan oleh Sdr. J. Ibrahim. 

Sdr.2 ! Dengan menjesal saja tidak dapat menepati apa 
jang telah ditentukan dalam perumusan atja.ra malam ini dan 
besok pagi, bahwa Sdr. 3 semestinja telah menerima naskah2 

dari pidato Bapak Menteri dan keterangan2 saja tetapi ber
hubung dengan beberapa hal pidato Bapak Menteri dapat 
dibulatkan setelah beliau menudju kemari, sehingga naskah 
itu perentjanaannja baru disiapkan malam ini. Dan insja' Allah 
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besok pagi sebelum rapat umum jang kedua dimulai, Sdr. akan 
menerima naskah itu. Sedang saja sendiri oleh karena pidato 
Bapak Menteri baru dapat dibulatkan sehingga saja mengalami 
handicap sebagai akibatnja. Karenanja adalah saja tidak dapat 
menjiapkan satu dan lain, sebab kuwatir kalau2 apa jang akan 
saja kemukakan hanja merupakan pengulangan har jang telah 
termasuk dalam pidato iftitah Bapak Menteri. 

Oleh karena itu pula maka peroneoan pidato kami akan 
mengalami kelambatan seperti peroneoan naskah jang pertama 
tadi. Berhubung dengan itu maka telah diputuskan oleh pim
pinan, bahwa sidang besok pagi tidak dimulai pagi djam 9, 
akan tetapi ditunda 1 djam. Diharapkan rapat dapat dimulai 
kira2 pada djam 10, maksudnja ialah untuk memberi kesem
patan kepada dapur sekretariaat kita, buat menjiapkan nas
kah2 jang Sdr. perlukan buat atjara~ rapat besok pagi. 

Sdr.: ! Tindjauan kebelakang serta tindjauan kedepan 
telah tjukup dikemukakan Bapak Menteri, saja hanja ingin 
menambahkan beberapa aksentuasi atau penekanan atas hal2 
jang disinggung oleh Bapak Menteri itu, ja'ni dengan menge
mukakan, bahwa tudjuan jang terutama dari Konperensi ker
dja ini, ialah untuk bersama-sama menentukan disamping kita 
melihat kemadjuan2 jang sudah ditjapai, dimanakah letak dan 
berada kelemahan2 jang menjebabkan kita selalu harus masih 
bertanja: ,,Siap sediakah kita, siap sediakah Kementerian Aga
ma seluruhnja, siap sediakah Instansi Kementerian jang Sdr. 
pimpin, untuk menerima beban dan memikul tugas jang akan 
dipikulkan kepada kita oleh panggilan tugas itu". 

Sdr. 2 ! Panggilan tu gas tadi, setjara gedetailleerd oleh 
Bapak Menteri telah diperintji satu persatu. Bagi saja untuk 
menjimpulkan panggilan tugas itu, adalah berarti memberi 
djawaban pertanjaan: ,,sudahkah ada tjukup kekuatan dan 
kesediaan lahir dan bathin kita, untuk berangsur-angsur dapat 
mentjapai perkembangan dan perobahan djiwa masjarakat, 
sehingga apa jang mendjadi kenjataan sekarang ini, jaitu dalam 
banjak hal agama-agama itu hanja merupakan kulit sadja, 
dapat kita robah hingga ia mendjadi isi dan djiwa masjarakat 
dan bangsa kita benar2 sebagai penggerak dan langkah hidup". 

Saudara 2 ! Apa sebabnja maka saja mengemukakan peru
musan jang demikian itu? Dalam hal ini baiklah kita dengan 
lebih djudjur dan lebih nuchter serta objektif untuk menindjau 
tubuh dan masjarakat kita. Berapakah diantara slogan2

, 
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lafadz2 , dam=, ajat2 dan hadits= jang selalu kita degung-degung
kan, benar2 terwudjud dalam praktek masjarakat kita. Tidak
kah pada hakekatnja, didalam menindjau kenjataan2 tadi se
tjara djudjur dan tjermat, kita terbentur kepada kesan dan 
keadaan, seolah2 agama itu hanjn. merupalian l<ulit belalm, 
jn.ng kit.a pn.lmi untul< menghadapi sesna.tu Jrnadaan atau 
situasi tertentu. 

Bukankah Sdr.2, banjak terdjadi dalam kalangan kita, 
bahwa pelanggaran sjariat ketjil dibesar-besarkan, tetapi pe
langgaran rukun utama seolah-olah tidak merupakan apa2 • 

Hadlirin jang terhormat. 

Sebagai tjontoh dari apa jang telah saja kemukakan tadi, 
ialah ada diantara pedjabat:! kita didaerah jang kalau diundang 
oleh seseorang jang dikenal atau diketahui oleh masjarakatnja, 
sebagai orang tarilu1shshalah, orang jang tidak sembahjang·, 
maka pedjabat itu menolak untuk datang memenuhi undang
an. Tetapi kalau ia diundang orang asing jang bukan seagama, 
kebetulan mengadakan slametan, dengan tjepat ia menerima 
undangan itu. 

Saudara:?. Inilah praktek jang terdjadi didaerah-daerah. 
Walaupun bagi mereka itu tentu ada alasan2 untuk bersikap 
demikian. Akan tetapi perlulah ditanjakan, apa pandangan 
hidup dan sikap jang demikian itu, benar:i akan mendatangkan 
keuntungan bagi agamanja, atau tudjuan untuk membuat 
agama itu dipandang tinggi oleh setiap orang, jang hendak 
memberi respect kepada agamanja itu. Didalam praktek saja 
memimpin pekerdjaan di Kementerian sehari-hari, banjak se
kali saja mengalami dan mendjumpai peristiwa 2 jang dilakukan 
oleh pedjabat:! kita, jang satu dengan lain sangat bertentang
an dengan segala laf adz dan dalil jang sering diutjapkan oleh 
mereka itu. Segala kedjadian dan kenjataan2 jang saja utara
kan tadi, akan menimbulkan keraguan, bahwa agama itu benar2 

merupakan isi dan pokok pandangan hidup, setiap orang jang 
berazaskan Ketuhanan Jang Maha Esa. Inilah sebab Sdr.2 

maka saja ingin mengkonfronteerkan kita semua kepada per
soalan jang demikian itu. Tudjuan kita semua adalah selalu 
berusaha untuk melatih diri, selain kita mendidik supaja setiap 
diri kita, dapat mendjadi tjontoh bagi siapa sadja, dan djuga 
bagi mereka jang akan memimpin dan membimbing seluruh 
masjarakat kita, kearah jang dikehendaki oleh kepertjajaan 
dan kesutjian agama kita. 
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Sdr.=! Itulah sebabnja, maka saja bertanja tadi: ,,sudah 
siap sediakah kita, dan sudah siap sediakah Kementerian 
Agama, untuk berdjalan terus melandjutkan tugasnja memikul 
be ban jang berat itu ?". 

Saudara:!. Kalau kita perhatikan kedjadian2 didalam 
masjarakat bangsa kita sendiri pada masa jang silam, maka 
perlu ditjatat beberapa peristiwa jang berhubungan dan ber
talian erat dengan tugas kita. Dan saja mintakan perhatian 
Sdr.:! atas berlangsungnja Diskusi Besar jang diselenggarakan 
atas inisiatif IPPI di Jogjakarta, mengenai persoalan apa jang 
dinamakan demoralisasi. Bertalian dengan kesimpulan2 jang 
ditjapai oleh Diskusi Besar itu, perlu kita bertanja kepada 
diri kita sendiri: ,,sampai dimanakah sepandjang kedjadian itu 
petugas2 Kementerian kita, telah menundjukkan perhatiannja 
atau adakah peristiwa tersebut pernah kita renungkan setjara 
mendalam ?" 

Peristiwa ketiga, jaitu berlangsungnja Konperensi Pen
didil<an, jang terutama bagi kawan:! jang bertugas dilapangan 
Pendidil<an Againa, sudah sepatutnja memperoleh perhatian 
jang seksama. 

Kemudian peristiwa keempat, ialah berlangsungnja 
Kongres kcsusilaan baru2 ini. Tekanan2 jang kami kemukakan 
adalah bertalian dengan peristiwa jang terdahulu, dan berhu
bungan pula dengan apa jang ditjapai serta disimpulkan dalam 
Kongres Kesusilaan itu. 

Peristiwa penting jang terachir, jang saja pandang perlu 
untuk dikemukakan dalam sidang ini, dan harus mendapat 
perhatian kita bersama, adalah berlangsungnja Kongres PGRI 
(Persatuan Guru Republik Incionesia), jang antara lain meng
ambil suatu resolusi, jang akan mendesak Pemerintah dan 
mengandjurkan kepada masjarakat, agar menjetudjui Pendi
dikan Agama tida.k lagi diberil<an ell Sekolah2 Pemerintah. 

Saudara 2. Resolusi itu adalah resolusi jang sangat dise
salkan oleh Kementerian Agama, karena ia mengandung ma
tjam2 bahaja. Pertama: Resolusi itu dapat menimbulkan kesan, 
seolah-olah penjelenggaraan Pendidikan Agama disekolah2 se
perti jang berlainan sekarang ini, adalah hanja tjiptaan Ke
menterian Agama sadja, tidak terdapat dalam Undang2 Dasar, 
jang mewadjibkan diberikannja Pendidikan Agama itu kepada 
bangsa dan rakjat. Kedua: Resolusi itu akan memberikan 
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effect jg. tidak baik sekali bagi semua Guru dan Kepala 2 Seko
lah Negeri, jang mendjadi anggauta P.G.R.I., jang mengira 
bahwa dcngan adanja resolusi itu, tidak membenarkan ber
langsungnja Pendidikan Agama di Sekolah2 Negeri seperti 
sekarang ini. 

Berkenaan dengan hal ini, Kementerian Agama telah ber
kirim surat kepada P.G.R.I., jang menjatakan dengan berterus 
terang, melahirkan perasaan2 jang terkandung dalam Kemen
terian Agama, terhadap bunji resolusi P.G.R.I. jang telah di
ambil dalam kongresnja itu. Dan tembusan surat itu, telah 
kami sampaikan pula kepada Kementerian P.P. & K. untuk 
mintakan perhatian jang saksama. Sehingga apa jang kami 
kuwatirkan itu, djangan dan tidak sampai mendjadi kenjataan, 
jaitu berkat adanja pengertian dan goodwill serta understan
ding jang baik, bilamana Sdr.2 mau mengusahakannja. Kemu
dian didalam menindjau peristiwa 2 pen ting, jang terdjadi 
didalam negeri, perlu kita mengarahkan perhatian kita kepada 
apa jang terdjadi diluar negara kita. Peristiwa Geredja Katho
lik, terhadap pemerintah Peron, hendaknja tidak sadja patut 
mendapat perhatian setiap pemimpin dan setiap politisi didalam 
negeri kita. Karena peristiwa itu membawa suatu peladjaran 
jang penting dan utama, bahwa seseorang tidak dapat begitu 
sadja berbuat sesuka hatinja. 

Peristiwa di Argentina itu berlatar belakang akan adanja 
tindakan Pemerintah Argentina, jaitu dengan suatu Dekreet 
untuk menghapuskan Kementerian Agama, dan Pendidikan 
Agama di Sekolah2• Apa jang terdjadi di Argentina itu, mung
kin pula dapat terdjadi didalam batas negara kita, bilamana 
hal2 jang sama itu terdjadi pula. 

Inilah peladjaran jang dipahami dari kedjadian2 jang kini 
tengah berlangsung dinegara Argentina itu. Oleh karenanja 
Sdr.2 maka tidak tjukup hanja dengan membanggakan adanja 
dan tetap utuhnja Kementerian Agama, akan tetapi hendaknja 
mendjadi selalu bisikan djiwa dan kalbu Sdr.2 dan kita semua, 
bahwa- kewadjiban kita djauh lebih dari hanja membanggakan 
utuh dan adanja Kementerian Agama. Kita harus pula menun
djukkan, bahwa Kementerian Agama ini benar:i suatu alat 
negara, suatu instansi negara, suatu orgaan negara jang betul2 

onmisbaar. Onmisbaar untuk mendjamin kemadjuan negara 
dan bangsa kita itu berlangsung adalah menurut sepandjang 
garis2 keharmonian. 
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Kemudian Sdr.2 pada konperensi ini, saja harapkan agar 
mendapat perhatian jang saksama dari pimpinan sidang2 chu
susi, jaitu persoalan mengatur surat2 rahasia, agar arsip ra
hasia itu benar2 terselenggara dan terpelihara se-tjermat2nja. 
Tentang hal ini, tak usah kami memberi petundjuk, karena 
Sdr.2 sudah tjukup memahami persoalannja, hingga diharapkan 
tjukup memberi petundjuk dan pimpinan tentang soal itu. Lain 
dari itu, saja harapkan pula perhatian sidang atas rentjana 
jang telah lama disiapkan oleh pimpinan Kementerian, buat 
menjesuaikan ketentuan2 dalam peraturan Menteri Agama 
No. 9 dan 10 th. 1952, menurut perkernbangan jang terachir. 
Dengan lain perkataan, Menteri Agama akan mengadakan per
obahan atas peraturan Menteri Agama No. 9 dan 10 berhubung 
dengan perkembangan jang sudah mendjadi de facto, menje
babkan adanja perobahan:!. Kepala pimpinan Djawatan2 Sdr. 
oleh Pusat Kementerian, dalam beberapa waktu jang lalu telah 
disampaikan permintaan, agar setjepatnja saran:!, usul2 serta 
petundjuk2 kepada pimpinan Kementerian, tentang perobahan2 

jang dikehendaki, dengan batas2 bahwa perobahan itu, perta
n1a: tidak akan membawa akibat bertambahnja formasi, lce
dua: tidak membawa akibat keuangan dan ketiga: tidak 
membawa akibat bertarnbahnja kompetensi. Dan tidak boleh 
merupakan suatu kornpetensi overspijd. 

Dalarn lingkaran ketiga matjarn batas itu, diharapkan 
selarna Konperensi dan dalam Sidang2 Chususi, dapat rnengobah 
satu sama lain, pun untuk dapat kernudian oleh pimpinan 
Djawatan disampaikan kepada kami, buat didjadikan bahan 
bagi Bapak Menteri, untuk mendjatuhkan kita terachir, ten
tang perobahan Peraturan Menteri Agama No. 9 dan 10 itu. 

Sdr.2 djangan salah faham tentang hal itu. Jaitu dalam 
mengadakan sesuatu Peraturan, Penetapan atau Keputusan 
Menteri, zonder Konperensi bisa sadja dilakukan oleh putjuk 
pimpinan. Djadi hendaknja hal ini oleh Sdr.2 djanganlah di
pandang suatu jang harus mendjadi kelaziman. Tetapi gebaar 
ini oleh Pusat Kementerian, dikeluarkan dan dikemukakan 
kepada Sdr.2 dengan maksud untuk menghimpunkan pelbagai 
matjam pikiran dan pertimbangan, mengenai hal2 jang meru
pakan pokok dasar dan organisasi tata-usaha seluruh Kemen
terian. 

Itulah sebab, maka didalam Konperensi sekali ini, diberi
kan waktu jang setjukup-tjukupnja buat mengadakan Rapat2 

Koordinasi. Maksudnja ialah supaja persoalan2, probleem-
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stellingen didalam lapangan kerdja, dan koordinasi didalam 
lingkungan Kementerian Agama ini, tidak usah Sdr.2 selalu 
menggantungkan diri kepada putjuk pimpinan Kementerian. 
Tetapi hendaknja supaja persoalan dan probleem2 jang ter
djadi dilapangan tugas masing2, hendaknja dapat Sdr.2 petjah
kan atas kesadaran, bahwa Sdr.2 sesudah tjukup diberi pokok2 

untuk mengatur, bagaimana koordinasi itu harus diselenggara
kan sebaik-baiknja. 

Mengenai P.G.P. jang ditindjau kembali, dengan mendahu
lui haP jang akan disampaikan kepada Sdr.2 oleh Sdr. Jakin 
Ibrahim, diantara jang telah banjak disinggung oleh Bapak 
Menteri, adalah keputusan2 tentang P.G.P. jang ditindjau kem
bali, sepandjang mengenai kepangkatan2 dalam lingkungan 
Kementerian Agama, ja'ni Sekolah:.i jang berada dibawah ju
risdiksi Kementerian Agama dengan sekali gus memperoleh 
dasar dan penilaian dari mutunja. Karena hal itu adalah me
rupakan suatu bagian dari rangkaian sisteem kepangkatan 
jang tertjantum dalam P.G.P. Tentang hal ini saja hendak 
meminta perhatian kawan2 dalam lingkungan Djapenda. 

Tentang soal 1':e Masehian. 
Saudara2 • Dari Bagian Kristen dan Roma Katholik, saja 

kira tentu selalu akan mengemukakan dalam Konperensi ini, 
persoalan2 jang berkenaan dengan pertanjaan: ,,Mengapa 
di-daerah2 jang penduduknja majoriteit terdiri dari golongan 
Masehi, tidak diadakan setjara parallel Kantor2 Pendidikan 
Agama Kabupaten ?" Pula akan dikemukakan pertanjaan: 

,,Mengapa di-Kantor2 Urusan Agama jang lebih rendah dari 
Propinsi, tidak diadakan Bagian Kristen atau Bagian Roma 
Katholik ?" 

Kemudian ada pula pertanjaan, tentang apa sebabnja atau 
mungkinkah untuk Pendidikan Bagian golongan Masehi di 
Kementerian, begroting Kementerian Agama diperoleh buat 
keperluan alat2 dan buku2• 

Kemudian Sdr. 2 banjak lagi pertanjaan2 jang mirip a tau 
sematjam dengan hal2 tadi saja singgung, akan selalu mendjadi 
pikiran dan perhatian Sdr.2• Tentang hal ini, diharapkan kepa
da pimpinan Djawatan2 jang bersangkutan, jaitu soal2 jang 
bertalian dengan pendidikan, sudah tentu dialamatkan kepada 
Djapenda, dan soal2 jang bersangkutan dengan penerangan, 
alamatnja kepada Djapena. Dan mana jang berhubungan de-
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ngan Djaura, pula alamatnja kepada Djaura. Soal2 itu nanti 
didalam Rapat2 koordinasi, antara Bagian Kristen dan Bagian 
Roma Katholik dengan Djawatan2 jang respectable, akan 
memperoleh kesempatan buat dibahas bersama-sama, untuk 
111enemukan djawaban atas pertanjaan jang saja kemukakan 
tadi. 

Saja ichlas menjerahkan djawaban::? jang ditimbuH~an oleh 
pertanjaan~ itu, kepada pimpinan Djawatan::, oleh karena saja 
tahu, bahwa pimpinan Djawatan tersebut, telah sepenuhnja 
beheersen atau menguasai persoalan itu, dan sudah mengetahui 
bagaimana alasan2 dan pokok2 pertimbangan serta politik, jang 
dianutkan satu-persatunja soal itu oleh putjuk pimpinan, dan 
jang terutama oleh Bapak Menteri sendiri. 

Saudara. 2 Jang berhubungan dengan so al lceuangan dan 
anggaran belandja, saja hanja ingin mintakan perhatian petu
gas2 dalam lapangan Kementerian Agama, akan keutamaannja 
mengerahkan segala energie dan segala kemauan baik, untuk 
berusaha, agar rentjana Pemerintah dapat ditjantumkan dalam 
anggaran belandja dari tahun ketahun. Djuga untuk tahun '55 
ini, benar2 dapat Sdr. tepati dan wudjudkan didalam djumlah2 

uang jang masuk keclalam kas negara. Saja peringatkan dalam 
hal jang berhubungan dengan itu, bahwa tudjuan jang selalu 
kita tjerminkan didalam rcntjana anggaran belandja tentang 
middelen, tentang inkomsten atau penerimaan, ialah dalam 
hubungan dengan N.T.R., diharapkan dan dihadjatkan mem
beri sumba.ngan kepac1a kas Negara, sedjumlah 32 djuta. Tapi 
dari tahun ketahun selalu terbukti dan ternjata, bahwa baru 
lebih sedikit dari separoh djumlah itu, jang sebenarnja masuk. 
Usaha untuk menggiatkan pemasukan uang N.T.R. itu, dapat 
Sdr.2 usahakan dengan baik dan teratur, jaitu dengan tidak 
usah meninggikan tarif N.T.R. Suatu hal jang Sdr.2 dapat 
mengerti, bahwa peninggian tarif N.T.R. dimasa sekarang, 
psychologis dan djuga politis akan tidak terlalu menguntung
kan. Oleh karenanja, setiap fikiran dan pertimbangan kearah 
mempertinggi tarif N.T.R., oleh Pimpi.nan Kementerian, sama 
sekali tidak dapat dipertimbangkan. 

Dengan demikian, bagaimana usaha dan ichtiar Sdr.2 untuk 
mendekati djumlah jang ditjantumkan didalam anggaran 
belandja Kementerian, sebagaimana jang telah didjandjikan 
untuk disumbangkan kepada kas negara. 
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Kemudian Sdr!!, hal jang bertalian dengan kursus kepe
gawaian, jang djuga disinggung dalam pidato Bapak Menteri, 
disini dapat saja kemukakan, walaupun satu dengan lain telah 
lama direntjanakan, tapi penglaksanaannja selalu tertunda2 

sadja. Hal ini adalah karena kami memandang penjelengga
raan dienstcursus jang telah direntjanakan itu, adalah men
djadi mubazir, bilamana P.G.P. jang ditindjau kembali itu, 
telah dikeluarkan. Karena pada itu, kita belum tahu apa ke
putusan Pemerintah, mengenai usul2 disekitar P.G.P. baru itu. 
Karena satu dengan lain bertalian dengan penilaian2 dan ke
pangkatan serta systeem, jang dipakai dan jang mendjadi 
pokok isi kursus2 dinas. 

Berkenaan dengan kursus kepegawaian kita, maka pim
pinan Kementerian menganggap lebih bidjaksana untuk me
nunda penglaksanaan rentjana kursus dinas itu, sampai P.G.P. 
jang ditindjau kembali, benar2 telah berdjalan dan dipraktek
kan. Menurut dugaan Kantor Urusan Pegawai (K.U.P.) paling 
tjepat dapat diharapkan 2 atau 3 bulan lagi. 

Karena penampungan administratif dan penampungan 
financieel, dari akibat ditindjaunja kembali P.G.P. itu, tidaklah 
semudah seperti jang dikirakan oleh kebanjakan orang. Saja 
kira, mengenai pokok2 dari uraian2 jang disampaikan untuk 
malam ini kepada Sdr.2, telah tjukup sekian. 

Dan sesudah ini, saja djuga akan meniru-niru Bapak 
Menteri. Kalau pidato beliau ada lampirannja, kepunjaan saja 
pun ada pula lampirannja. 

Saudara2• Sebelum saja mengachiri tambahan keterang
an2 pihak pimpinan Kementerian, ingin saja menghadapkan 
diri kesidang-sidang chususi, kepada kawan2 jang bertugas 
dalam lapangan penerangan agama. 

Saja mengetahui, bahwa kawan2 dilingkungan Djapena 
selalu menggerutu, selalu tidak puas, dan selalu mengeluh, 
karena alat2 tidak ada, pegawainja sangat terbatas dan orga
nisasinja sangat tjupet, karena hanja sampai di propinsi sadja. 
Dan fondsen untuk memungkinkan mereka bergerak agak le
luasa, pun terlalu tipis. Tapi baiklah, apa jang sudah tidak 
dapat kita tawar itu, terutama jang berhubungan dengan 
aspek keuangan dan aspek begroting, jang tadi' diutarakan oleh 
Bapak Menteri setjara pokok, djangan terlalu mengganggu 
pikiran kita. Kita djangan terlalu bermimpikan akan terkabul-
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nja, segala harapan2 jang membuat kita tjemas dan putus-asa 
didalam melakukan tugas dan pekerdjaan kita. 

Saudara.2 Saja ingin mengulangi apa jang selalu saja 
serukan kepada Sdr.2 Hendaknja Sdr.2 pandai meniru si kantjil, 
bilamana perlu dapat menunggangi gadjah, sehingga gadjah itu 
seolah-olah tak berdaja terhadap si kantjil, jang kekuatannja 
hanja akal dan tipu muslihat. 

Tidak saja andjurkan, supaja Sdr.2 menipu. Sebab pene
rangan tidak untuk menjunglap, jang petang untuk didjadikan 
bersinar dan jang hitam didjadikan putih. Jang pokok Sdr.2 

berusahalah! Peraslah keringat dan keluarkanlah energie Sdr.2, 

untuk menemukan satu sistematik, dalam tjara bekerdja baru, 
jang lebih meng-effektipkan diri Sdr.2 didalam keadaan, jang 
sangat membatasi keleluasaan materieel Sdr.2 

Banjak lapangan baru jang belum dimasuki, dan masih 
menunggu Sdr.~ untuk diketemukan. Saja dapat menundjukkan 
beberapa tjontoh, tapi karena waktu tidak mengizinkan, dan 
karena saja sudah begitu djauh memasuki persoalan ini, maka 
ingin saja simpan dahulu, apa2 jang hendak saja tuturkan itu 
dan akan saja buka didalam Sidang Chususi Djapena, bila 
Sdr.2 jang bersangkutan menghendakinja. Tjuma satu hal jang 
sudah terang, jaitu apa jang oleh Bapak Menteri di Semarang, 
dengan tekanan telah ditugaskan kepada Djapena, ja'ni diseki
tar masalah N.T.R. Aspek2 N.T.R. jang sudah seharusnja dapat 
diwudjudkan dalam lapangan penerangan itu, masih merupa
kan satu padang atau medan arena usaha, jang belum diindjak, 
dan menunggu untuk diluku, sehingga mendatangkan basil 
sebanjak-banjaknja. 

Kemudian Sdr2 • Sesuai dengan perumusan raison d'etre
nja penerangan aga.ma dan sebab musababnja Djapena ada, 
masih perlu pula diselami lebih dalam. Penerangan Agama itu, 
antara lain adalah bertudjuan membuat politik Negara, politik 
Pemerintah, politik Menteri, politik Kementerian dan politiknja 
sendiri, supaja lebih difahami oleh ummat jang dihadapinja. 
Dan segala uraian dan penerangan, akan mudah dimengerti 
oleh ummat dan masjarakat, apabila ia dikuliti dan didjiwai 
deng·an keagamaan. 

Saudara2• Banjak sekali tjara dan kesempatan serta la
pangan bagi penerangan agama untuk lebih mem-populerkan 
dirinja, dengan unsur2 atau tjara2 keagamaan. 
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Karena saja sudah menjinggung persoalan N.T.R., maka 
saja menguraikan serba sedikit, hal jang bertalian dengan 
masalah N.T.R. itu. Perlu saja terangkan, bahwa Bapak Men
teri telah mengesjahkan rangkaian rentjana Peraturan dan 
Penetapan Menteri, jang merupakan pelaksanaan dan penam
pungan dengan adanja perobahan Instruksi No. 4 tahun 1~47. 
Oleh karena rentjana itu baru sadja disjahkan, maka saja 
perlu membela Djaura, bahwa instansi tsb. dalam Konperensi 
ini, belum ternjata siap untuk menjampaikan serta mengurai
kan kepada Sdr.2 rantjangan tentang pelbagai kesatuan admi
nistrasi, jang bertalian dengan pelaksanaan dengan tugas itu. 
Disebabkan kesatuan administrasi di Djaura itu, banjaknja 
bergantung pada isi jang disjahkan oleh Bapak l\ilenteri dalam 
Peraturan dan Penetapan Menteri, sebagai akib~t dari diro
bahnja Instruksi No. 4 tahun 1947. 

Naskah Peraturan dan Penetapan serta model2 formulier 
jang bertalian dengan administrasi N.T.R. baru itu, dalam 
Konperensi ini oleh pimpinan Djaura, sudnh tentu akan di
sampaikan kepada Sdr2• Diharap supaja Sdr.2 kelak, dalam 
waktu jang singkat dapat menjampaikan kepada pimpinan 
Djawatan Sdr. rantjangan2 kesatuan administrasi menurut 
penglihatan dan pengalaman Sdr.2 ditempat dan didaerah Sdr.2 

sendiri. 

Saudara2 • Untuk selanC1Jutnja perlu Sdr. ketahui, bahwa 
didalam menjiapkan pelbagai matjam rentjana dan rantjang
an, akan lebih banjak diminta mengemukakan konsepsi2 dan 
saran2• Dengan tjara demikian, agar berachirlah masa atau 
kebiasaan, bahwa Sdr.2 hanja menunggu apa jang datang dari 
pusat. Dan agar djangan pula pusat didjadikan kapstok, tem
pat menggantung segala kesulitan dan kesukaran Sdr~. 

Sdr2• jang dalam praktek berhadapan langsung dengan 
masjarakat dan ummat serta daerah, maka adalah tempat 
penampungan dan penerima segala bahan2 elementair. Bahkan 
jang penting lagi, adalah bagi menentukan pelbagai matjam 
konsep dan pelbagai matjam rentjana. Baik hal itu merupakan 
Peraturan Menteri ataupun Penetapan dan sematjamnja. 

Sekian dahulu Sdr.2 uraian serta sumbangan pikiran saja, 
dengan segala kesederhanaannja jang dapat saja sampaikan 
kepada Sdr.2 pada malam ini. Semoga kesemuanja itu, dapat 
didjadikan garis2 pembitjaraan didalam Rapat2 Chususi dan 
Sidang2 Koordinasi jang akan Sdr.2 adakan. 
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Dan dengan tjara baru ini, saja mengharap segala pembi
tjaraan:i dan pertukaran pikiran serta perumusan2 jang akan 
Sdr.2 adakan, akan lebih dapat mendalam dan menimbulkan 
kesadaran dalam menunaikan tugas ditempat Sdr. masing2• 

Bila kita renung dan kita perhatikan dengan seksama, bahwa 
tugas jang kita pikul tidaklah ringan, tidak ketjil dan tidak 
remeh, sebagaimana kebanjakan orang2 diluar kalangan Kem. 
Agama mengira. Oleh karenanja, kita sebagai petugas atau 
keluarga Kementerian Agama, hendaklah senantiasa patuh 
dan sungguh2 dalam menunaikan tugas dan pekerdjaan kita 
sehari-hari, sesuai dengan apa jang diadjarkan serta diperin
tahkan oleh agama kita. Sehingga dengan demikian, apa jang 
kita perbuat atau kita kerdjakan, benar2 memantjarkan tja
haja kebenaran dan kesutjian serta dapat menimbulkan ke
pertjajaan rakjat. 

Saudara2 • Tjukup sekian sadja saja mengantarkan kon
perensi ini. Semoga sdr.2 terima dengan penuh pengertian. Dan 
bilamana ada kedjanggalan, atau hal2 jang kurang patut dalam 
pembitjaraan saja tadi, saja minta ma'af sebanjak-banjaknja. 
Sampai bertemu pada sidang berikutnja. Sekian dan terima 
kasih. 
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LAMPIRAN 

PIDATO SEKRETARIS DJENDERAL 

I. Keputusan2 konperensi dinas Kagri di Semarang. 

Dari keputusan2 konperensi dinas j.b.l. hanja sedikit jang 
telah dapat diselesaikan/diselenggarakan. Jang belum ja'ni 
tentang : 

1. Usul Djawatan Pendidi.kan Agama untuk rnenjiapkan 
Undang2 pendidikan Agama untuk disahkan oleh Parle
men, rnasih menunggu konsepsi Djapenda sesudah meng
adakan understanding dengan P.P.K. dan instansi2 lainnja 
jang bersangkutan. 

2. Hubungan CPRAD - Kernenterian Agama, menunggu 
dari Djawatan Penerangan Agama konsepsi2 jang meng
ingati batas2 lapangan tugas Djawatan Penerangan Agama 
dan Undang2 Pertahanan. 

3. Usul mengadakan Inspeksi guru honorarium dan mene
gaskan batas2 tugas Djawatan Penerangan Agama (se
pandjang jang dimaksudkan dengan soundboxship) masih 
dalam pertimbangan antara Kementerian Agama dan 
Djawatan Penerangan Agama. 

4. Penindjauan kembali rumusan sumpah umum dan sumpah 
djabatan, masih menunggu bahan2 dari Biro Peradilan 
Agama. 

5. Penetapan pakaian dinas untuk sidang Pengadilan Agama, 
masih menunggu usul concreet dari Biro Peradilan Agama. 

6 Memadjukan kelantjaran pekerdjaan dengan menindjau 
kembali formasi, sjarat2 djabatan chusus dan udjian 
djabatan chusus pada Djawatan Urusan Agama, rnasih 
menunggu usul2 concreet dari Djawatan Urusan Agama. 

7· Bedolan (puteran), masih menunggu penetapan peratur
annja oleh Djawatan Urusan Agama bersama dengan Biro 
Peradilan Agama . 

. 8. Pedoman munakahat, basil penjusunan bukunja oleh 
Djawatan Urusan Agama dan Biro Peradilan Agama di
nantikan. 
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9. Penindjauan kembali peraturan Wali Hakim, menunggu 
usuP concreet dari Djawatan Urusan Agama/Biro Per
adilan Agama. 

10. Pemetjahan soal kedudukan para Kaum dalam kota di 
Jogjakarta akan dapat dilaksanakan berdasar pada U.U. 
Pemerintah Daerah jang seli:arang masih dalam rentjana. 
Beberapa usul telah terlaksana ialah jang menghasilkan 

penetapan Instruksi bersama antara Djawatan:!, Biro dan 
Bahagian2 Kementerian Agama mengenai kerdjasama dalam 
urusan penerangan Agama serta penampungan tugas pene
rangan Agama di Kantor Urusan Agama Ketjamatan serta 
penetapan kembali rumusan taklik talak jang dimuat dalam 
Instruksi baru untuk pelaksanaan undang:: N.T.R. 

II. Menghadapi kesulitan' Negara. 
Berhubung dengan kesulitan2 Negara jang ramai dibi

tjarakan didalam dan luar pers atau mendjadi perhatian Pe
merintah perlu agaknja diminta perhatian, antara lain menge
nai pertentangan:! berhubung dengan pemilihan umum, kedu
dukan kabinet, pembrantasan korupsi dan birokrasi, memper
baiki efficiency pekerdjaan Pemerintah, kesukaran2 perekono
mian, perbaikan taraf penghidupan pegawai, penghematan dan 
sebagainja. 

Untuk tiada memihak kepada suatu golongan atau party, 
agar supaja sedjalan dengan beleid dalam menghadapi kete
gangan 2 berhubung dengan pemilihan, baiklah kiranja dian
djurkan mengadakan gerakan memperbanjak gerakan kebatin
an demi keselamatan Negara dan Rakjat. 

Mengenai usaha2 konkrit dapat dikemukakan jg. berikut: 
a. Pembrantasan kortt.psi dan birokrasi. 

Walaupun masih belum ada tindakan/gerakan/usaha seren
tak dari Pemerintah dalam pembrantasan korupsi dan biro
krasi, baiklah kiranja diberikan peringatan2 dan pendjelas
an2 lebih dahulu kearah itu. 
Dalam usaha membrantas korupsi perhatian hendaknja di
pusatkan pada : 
1. keteguhan hati memelihara dan menghemat keuangan 

dan milik2 Negara. 
2. mentjapai ketjermatan administrasi keuangan untuk 

kepentingan sub 1 disamping mengurangi tindakan:! jang 
mempermudah atau menghindari batas2 menurut per
aturan. 
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3. melakukan kontrole atas segala sesuatu jang mengaki
batkan pengeluaran keuangan Negara baik sebelum 
maupun sesudah pengeluaran. 

Mengenai birokrasi dapat disimpulkan dari jang tersebut 
diatas bahwa ketjermatan administrasi tidak senantiasa 
dapat dinamakan birokrasi jang harus diberantas. Malahan 
birokrasi jang sehat adalah baik dan perlu untuk mentjegah 
korupsi karena korupsi mudah didjalankan djika admi
nistrasi tidak diselenggarakan dengan baik. 
Mengingat besarnja djumlah2 pengeluaran, maka dalam 
urusan keuangan Kementerian Agama perlu usaha pem
brantasan korupsi tersebut terutama sekali ditudjukan pada 
pembajaran tundjangan untuk Madrasah, dan pengeluaran2 

jang dapat menimbulkan onrechtmatige bevoordeling untuk 
suatu fihak. 

b. Memperbaiki efficiency pekerdjaan djabatan Pemerintah. 
Dalam usaha ini perlu mengusahakan: 
1. mempertinggi achlak dan mutu ketjakapan pegawai. 
2. memperbaiki ketertiban berkantor. 
3. ketjakapan mem.isahkan urusan pribadi atau partai dan 

urusan dinas, pada waktu melakukan pekerdjaan dja
batannja. 

4. memahamkan dan mentaati peraturan2, instruksi, surat 
edaran dan sebagainja. 

Tentang hal2 ini telah tjukup diberikan petundjuk2, akan 
tetapi hendaknja senantiasa diingat, bahwa jang paling 
utama dalam usaha2 tersebut adalah memperbanjak kon
trole dan nasehat2 kepada bawahannja. 

c. Penghematan. 
Demikian pula dalam usaha menghemat. 

ID. Pelaksanaan peraturan', instruksP, surat edara.n dsb. 
Surat-menjurat dalam beberapa hal memberi kenjataan, 

bahwa pelaksanaan peraturan2 instruksi2, surat edaran dan 
sebagainja masih belum memuaskan dalam semua dacrah. 
Dari salah satu laporan rapat segi tiga niveau propinsi misalnja 
memberi kesan bahwa peraturan tentang tugas inspektoraat 
dari Kantor Urusan Agama Propinsi masih belum tjukup di
f ahami a tau dilupakan adanja peraturan terse but. Status Bagi
an Kristen/Roma Katolik masih sering kurang difahami, jang 
mana misalnja ternjata dari adanja surat dari Bagian itu jang 
mengenai urusan umum dan tidak menjinggung keagamaan. 
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Ada pula surat dari koordinator jang membuktikan/menjim
pulkan kurang memahami kedudukannja sebagai ,,verlengstuk" 
dari Kantor Urusan Agama Propinsi, jang mana njata dari 
suratnja itu jang melapurkan suatu kedjadian dengan tidak 
memadjukan pendapat, hasil penjelidikan dan sebagainja, tapi 
hanja minta pertjampuran tangan oleh Kantor Urusan Agama 
Propinsi. 

IV. Ketjal<apan administ.-rasi. 
Dalam laporan tahun 1954 dari Kantor Urusan Agama 

Propinsi Sumatera Utara terdapat tjatatan bahwa pegawai 
Kantor Urusan Agama Ketjamatan, bahkan djuga di Kantor 
Urusan Kabupaten masih kurang ketjakapannja dalam admi
nistrasi sehingga masih perlu diberi pendidikan dalam urusan 
administrasi soal2 ketjil sampai pada soal penanada-tanganan. 

Mengingat pula pada kenjataan, bahwa kebanjakan surat2 

Kementerian Agama mengenai urusan didaerah sampai 6 bulan 
atau 1 th. masih belum lagi mendapat djawaban/penjelesaian 
dari daerah sedang Djawatan jang bersangkutan djuga tiada 
lekas memberi pandangannja, maka harus diambil kesimpulan 
bahwa ketjakapan pegawai dalam urusan penjelesaian surat
menjurat masih belum tjukup dan karena itu kepala sewa
djarnja harus tiada segan2 mengawasi, membimbing dan men
didik pegawainja dalam urusan administrasi sampai pada soal2 

ketjil. Dan hendaknja tiap-tiap surat ditelitinja dan ditanda 
tanganinja sendiri, baik sebagai djalan pendidikan dengan tja
ra demikian itu, untuk keberesan pekerdjaan dan untuk men
djaga nama bail{, maupun agar tidak mengurangi kehormatan 
terhadap jang dikirimi surat. 

Untuk pendidikan dalam pekerdjaan elementair dalam 
administrasi tidak ada melainkan dengan praktek jang demiki
an dengan diiringi oleh ketjermatan pemimpin dan pegawai 
jang dididik serta kemauannja beladjar bekerdja. 

Ini perlu agaknja diperingatkan kepada kantor2 didaerah. 

Lagi pula perlu mendapat perhatian, bahwa surat-menju
rat jang bersifat rahasia harus didjaga kerahasiaannja serta 
dipelihara. Tentang tjara bagaimanakah akan menjelenggara
kannja tjukup kiranja diserahkan kepada kebidjaksanaan para 
kepala kantor dengan mengingat bahwa seutama-utamanja 
penjelesaian, pengetikan, pengiriman/penjimpanan surat2 
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rahasia hendaknja dilaksanakan oleh pegawai tertentu dalam 
kamar tersendiri (terpisah dari urusan surat2 lainnja). 

Mengenai administrasi clapat ditjatat, bahwa walaupun 
telah lama diberikan instruksP tentang pengiriman surat2, 

masih selalu ada kantor2 tingkat kabupaten atau ketjamatan 
jang menjampaikan tembusan kepada Kagri dari surat2nja, 
jang mana berarti pemborosan keuangan, tenaga dan waktu. 

Tjara gerilja ini sebaiknja harus sama sekali dihentikan, 
ketjuali mengenai kedjadian2 jang luar biasa jang perlu segera 
diketahui oleh Kementerian atau kalau diminta djawaban lang
sung. 

Hendaknja diinsjafi oleh kantor2 didaerah, bahwa bukanlah 
mewudjudkan suatu kebanggaan djika dapat mengirimkan 
tembusan surat2nja ke fihak lebih atasan atau keluar lingkung
annja, apalagi djika suratnja ( dalam hal demikian sering ber
sif at menjerang) tidak sedap bagi lain fihak. 

Oleh karena itu maka ditekankan hendaknja bahwa tiap2 

surat dan tindasan jang dikirim keatasan sebaiknja harus di
tanda-tangani oleh kepala kantor sendiri, apalagi melihat ke
tjilnja djumlah surat2 dari kantor2 didaerah mempergunakan 
kesempatan jang diberikan oleh kursus2 administrasi jang te
lah diadakan oleh lain2 Kementerian. 

V. Inspektorat dan koordinasi. 
Sebagaimana dikemukakan dalam bab II telah terdapat 

ada instansi2 Kagri tingkat Propinsi jang masih belum tjukup 
memahami peraturan2 mengenai tugas inspektorat dan koor
dinasi. 

Perlu kiranja supaja para kepala kantor2 didaerah diminta 
perhatian untuk memahami Penetapan Menteri Agama No. 44 
tahun 1952 mengenai tugas inspektorat serta Instruksi bersa
ma antara Djawatan2, Biro dan Bagian2 Kagri mengenai pelak
sanaan tugas Penerangan Agama. 

VD. Desa pertjobaan. 
Kesempatan jang baik jang tak dapat diabaikan dalam 

melaksanakan tugas2 Kagri baik jang berupa penerangan 
Agama, maupun perwudjudan jang lebih concreet untuk di
tjontoh oleh masjarakat, adalah lapangan untuk bekerdja ac
tief dalam desa 2 pertjobaan. 
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Desa2 pertjobaan hendaknja dengan benar2 dipergunakan 
sebagai djalan untuk melaksanakan segala matjam tugas, oleh 
karena hasil jang ditjapai dalam desa2 pertjobaaan itu akan/ 
harus dipakai sebagai tauladan bagi desa2 lainnja, sehingga 
dengan demikian akan lebih mudahlah meratanja effect peker
djaan kita dari pada djika kurang memperhatikan desa-desa 
pertjobaan. 

Oleh Kementerian Dalam Negeri telah lama diminta sum
bangan2 concreet dari instansi2 Kagri didaerah guna memba
ngun desa2 pertjobaaan dengan arti tidak hanja pembangunan 
materieel ta pi djuga moreel; dalam segala sesuatu harus lebih 
dulu mementingkan desa pertjobaan; Oleh karena itu hendak
nja instansi jang bersangkutan benar2 memenuhi seruan itu. 

VII. Baitul-111aal. 
Dari beberapa fihak telah ada usul2 untuk membentuk 

baitul-maal guna mengurusi zakat harta dalam pemungutannja, 
penjimpanannja serta mempergunakannja, akan tetapi sangat 
disesalkan bahwa hingga kini Kementerian Agama masih se
nantiasa sia2 menunggu usul jang concreet. 

Pendapat untuk mendirikannja memang sangat baik, oleh 
karena dengan mengadakan baitul maal pemungutan zakat 
dapat didjalankan dengan pasti dan tentu pembagiannja atau 
mempergunakannja uang zakat dapat diatur dengan baik djika 
dipusatkan pada pengurus baitul maal, sehingga pelaksanaan 
ibadah ini kemudian tidak akan semata-mata tergantung pada 
organisasi2 jang actief sadja dan guna kepentingan lingkung
annja sendiri. 

Akan tetapi hendaknja diingat, bahwa pekerdjaan baitul 
maal itu berhubungan erat dengan perkembangan dan basil 
pekerdjaan panitya2 zakat. 

Berhubung dengan itu maka sudah barang tentu perlulah 
sebelum itu dimasing2 daerah diadakan penindjauan lebih dahu
lu sampai dimanakah adanja kemungkinan mendirikan baitul 
maal dimasing2 tempat baik ditindjau dari sudut kebutuhan 
masjarakat maupun dari sudut adanja pengurus tenaga guna 
pelaksanaan. 

Selandjutnja perlu dipikirkan bentuk apakah jang akan 
diberikan kepada badan jang akan didirikan itu menurut hu
kum Negara, apakah tugas2nja, bagaimanakah tjara melaksa
nakan pekerdjaannja, apakah sanctienja serta bagaimanakah 
anggaran dasarnja. 
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Lebih dahulu baiklah diperingati bahwa untuk menjem
purnakan pelaksanaan Undang2 N.T.R. telah ditetapkan Per
aturan Menteri Agama tanggal 23 Djuni 1955 No. 1 tahun '55 
untuk mengganti Instruksi N.T.R. N.4/1947, Peraturan Men
teri Agama tanggal 23 Djuni 1955 No. 14 tahun 1955 tentang 
P.3 N.T.R. dan Pernjataan bersama K.D.N./Kagri tanggal 23 
Djuni 1955 No. 2/1955 dan tanggal 24 Djuni 1955 No. Pem/ 
50/3/20/KDN untuk menjatakan, bahwa Pengumuman ber
sama KDN/Kagri tentang kaum berlaku djuga untuk wilajah 
luar Djawa - Madura. 

VIII. Pembrantasan pertjeraian. 
Djumlah pertjeraian dikalangan umat islam masih senan

tiasa sangat besar, antara 40 - 50% dari djumlah perkawin
an, sangat berlainan dengan golongan jang perkawinannja 
diatur menurut B.S. 

Perbandingan itu tjukuplah kiranja untuk benar2 meng
insjafi keadaan perkawinan bangsa kita dan untuk berusaha 
segiat-giatnja untuk menjalurkannja kearah perbaikan. 

Djalan untuk menudju kearah perbaikan adalah antara lain 
1. Melaksanakan dengan sebaik-baiknja tugas Kantor Urusan 

Agama Ketjamatan jang tersebut dalam Penetapan Menteri 
Agama No. 38/1952 bab VII pasal 1 sub 9 atau Peraturan 
Menteri Agama No. 10/1952 Bab I pasal 3 ajat V sub c. 

2. Pembentukan panitya penasehat perkawinan di ibu kota 
Propinsi dan daerah jang setingkat serta ditiap kotapradja 
dengan tidak menambah pegawai. 

3. Menerbitkan brosur2 hukum munakahat untuk disediakan 
pada mesdjid2 , langgar, pesantren, pengadjian, perpustaka
an2, taman batjaaan dsb. 

4. Menerbitkan buku hukum munakahat buat dipergunakan 
oleh para pegawai pentjatat N.T.R., serta instansi2 lain, 
mesdjid2 perpustakaan dsb. 

5. Memberikan penerangan kepada bakal pengantin oleh mo
din dan pegawai pentjatat N.T.R. sebelum dan sesudah 
perkawinan. 

6. Penerangan2 oleh Djawatan Penerangan Agama via orga
nisasi2, pengadjian2, dan sebagainja jang menaruh minat. 

90 



7. Memberikan tjontoh2 choetbah/nasehat/penerangan untuk 
diutjapkan/diberikan sebelum pentjatatan dan pada waktu 
melaksanakan N.T.R. 
Selandjutnja hendaknja memperhatikan adakah kemung

kinan tingginja angka pertjeraian itu disebabkan djuga karena 
kurangnja hasrat para modin untuk membrantas pertjeraian, 
oleh karena ongkos N.T.R. jang diberikan procentsgewijs itu 
sudah tentu akan turun untuknja djika ia berusaha membran
tas pertjeraian. 

Kemudian perlu dipikirkan apakah sebaiknja tugas peme
riksaan, pelaksanaan dan pentjatatan talak seluruhnja ditu
gaskan kepada pengadilan agama. 

IX.. Pembil\:inan surat lceterangan oleh Kantor Urusan Agama 
guna pengganti surat nikah. 

Dalam pendjelasan pasal 2 dari Instruksi Menteri Agama 
No. 4/1947 (Instruksi pelaksanaan Undang2 No. 22/1946) ter
dapat suatu ketentuan jang memberi kewenangan untuk mem
pergunakan nas dan kitab Muhadzab djuz 2 katja 302 jang 
berbunji: ,.Djika ada orang datang mendakwa dan menerang
kan bahwa ia bebas dari sesuatu, maka pengakuan itu diteri
ma setelah ia mendjalankan sumpah". 

Sebagaimana telah tegas dalam pendjelasan tersebut, nas 
itu hanja guna dipakai untuk hal2 ada orang perempuan jang 
hendak kawin tidak dapat menundjukkan surat talak dalam 
keadaan jang serba sukar karena sulitnja perhubungan dan 
bahajanja perdjalanan untuk mengambil surat talak atau 
untuk memperoleh duplikatnja. 

Dengan singkat ialah untuk dipakai terhadap orang pe
rempuan jang mengaku sudah ditjerai oleh suaminja. 

Akan tetapi ternjata dalam suatu daerah di Djawa Tengah 
kewenangan tersebut telah disalah gunakan, ialah oleh Kepala 
Kantor Urusan Agama dengan memakai dasar nas itu dibuat
nja djuga surat2 keterangan jang menerangkan adanja per
kawinan jang sah, rudjuk jang sah dimana suami istri telah 
tidak dapat menundjukkan surat N.T.R. dan tidak diberikan 
duplikatnja oleh karena daftar N.T.R. sudah tidak ada. 

Perbuatan Kepala Kantor Urusan Agama jang demikian 
itu sama sekali tidak dapat dibenarkan, pertama oleh karena 
kewenangan tersebut hanja diberikan untuk keadaan jang 
tidak normaal, kedua hanja untuk menerangkan bahwa pe-
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rempuan jang bersangkutan adalah bebas (djanda atau gadis) 
dan ketiga karena sah tidaknja suatu perkawinan, talaq atau 
rudjuk itu hanja dapat dibuktikan dengan surat N.T.R. atau 
keputusan Pengadilan Agama atau atas keterangan orang lain 
jang mengetahui terdjadinja nikah, talak dan rudjuk itu 
didepan naib dengan sah, dan tidak tjukup hanja didasarkan 
pada keterangan dari orang jang bersangkutan sendiri. 

X. Urusan t:anah wakaf. 
Berhubung dengan adanja kesulitan2 dan keragu2an pada 

kantor2 didaerah sekitar urusan tanah wakaf baik kiranja 
diberikan pendjelasan kepada kantor2 daerah bahwa materi 
mengenai masalah tanah wakaf sekarang masih dalam tindjau
an oleh Kagri satu dan lain karena peraturan Negeri mengenai 
tanah wakaf hanja berlaku untuk Djawa Madura dan karena 
urusan agraria tidak lagi masuk tugas Kementerian Dalam 
Negeri melainkan masuk tugas Kementerian Agraria. Dan 
untuk penindjauan itu masih ditunggukan bahan pandangan 
dan hukum sjariat oleh Djawatan Urusan Agama, Djawatan 
Penerangan Agama dan Biro Peradilan Agama. 

Sebagaimana tentunja telah maklum urusan wakaf diatur 
dalam bijblad 6196, 12573, 13390 dan 13480. 

Sekitar soal tanah wakaf ada 2 faktor jang penting jang 
perlu dipisahkan ja'ni I. urusan agraria jang masuk tugas 
Kementerian Dalam Negeri dan II. urusan keagamaan, pema
kaian dan pengawasan atas penggunaan serta pemeliharaannja 
jang masuk tugas Kementerian Agama. 

Urusan agraria jang harus menjelesaikan pembikinan 
surat perwakafan dan pendaftaran (pengakuan tanah jang 
bersangkutan sebagai tanah wakaf) adalah pamongpradja. 
Sesudah tanah jang bersangkutan diakui sebagai tanah wakaf 
dan didaftar oleh Pamongpradja dan kantor padjak, maka 
barulah mulai tugasnja Kantor Urusan Agama atas tanah itu, 
jaitu pendaftaran sebagai barang wakaf dan pengawasan atas 
pemeliharaannja. 

Menurut pengertian hukum Negara status tanah wakaf 
adalah terpisah dari peredaran, dengan lain kata tidak boleh 
diperdjual-belikan dan tidak boleh dikembalikan kepada jang 
mewakafkan atau ahliwarisnja, atau diberikan kepada orang 
Iain. Akan tetapi bentuknja hak. atas tanah itu tetap, e!gendom 
tetap eigendom, jasan tetap jasan dan sebagainja. 
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Pemakaiannja terletak pada tangan ummat jang bersang
kutan dan terikat pada tudjuan jang ditetapkan oleh pewakaf, 
sedang penundjukkan nazirnja terletak pula ditangan ummat 
jang bersangkutan dengan mengingat pada ketentuan2 jang 
ditetapkan oleh pewakaf. 

Dengan demikian tiap kesulitan (misalnja sebagai jang 
terdjadi di Medan dan Tjirebon), umumnja karena salah tin
dakannja nazir, mendjadi sesungguhnja harus dikembalikan 
kepada ummat jang bersangkutan oleh karena soal wakaf 
adalah soal intern Agama. 

Pertjampuran tangan Kantor Urusan Agama adalah ka
rena ditugaskan mengawasi penggunaan dan pemeliharaannja 
berdasar pada pasal 6 sub K dari P.P.R.I. No. 8/1950. 

Perkataan ,,mengawasi" hendaknja difahami sebagai 
tugas jang membawa serta suatu hak untuk bertindak djika 
ada apa2, karena pengawasan dengan tiada disertai hak untuk 
bertindak tjampur tangan adalah bukan pengawas (tapi me
nonton!). 

Berhubung dengan adanja pernjataan2 dibeberapa tempat, 
sepandjang dapat diketahui oleh Kementerian Agama, dalam 
masa jang lampau pengurusannja tanah2 wakaf serta barang2 

wakaf lainnja tidak selalu memuaskan dan Pemerintah Hindia 
Belanda tidak memperhatikannja, maka diandjurkan supaja 
masing2 Kantor Urusan Agama Kabupaten berusaha sebaik
baiknja untuk mendaftar semua tanah2 wakaf dan menjeleng
garakan pengawasannja dengan sebaik-baiknja dan djika 
nazirnja kurang capabel, hendaknja mengambil kebidjaksana
an untuk memulangkan soalnja kepada ummat jang bersang
kutan. 

Setetah selesai pidato bapak Sekretaris Djenderal, maka 
rapat ditutup pukul 12.30 dengan selamat. 
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Mente1i Agama K.H. Ma.sjku'I" tengah membentangkan/,nendjelaskan 
hasi.l-hasil pekerdjaan Kag1i th. 1954. 
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SIDANG KEDUA 

Tempat : S.K.A.M. 
Tanggal : 26 Djuni 1955. 
Djam 10.45 - 14.10. 
Pimpinan: K.H. Fakih Usman. 

1. PEMBIDCAAN 
Tepat pada djam 10.45 sidang dibuka oleh pirnpinan K.H. 

Fakih Usman. Setelah mengutjapkan terima kasih atas keda
tangan hadirin, maka beliau mernberi penerangan antara lain 
sebagai berikut : 

Sdr.2 jang terhormat. 
Dalam rapat ini karni akan rnemberikan kesempatan ke

pada Sdr.2 untuk mengemukakan pertanjaan2• Walaupun teks 
pidato dari pak Menteri dan pak Sekretaris Djendral belurn 
Sdr.2 terima, tetapi saja pertjaja bahwa Sdr.2 sudah rnem
punjai soal2 dan bahan2 untuk didjadikan pertanjaan, jang 
dapat dikupas dan didjawab dalarn sidang sekarang ini. 

Untuk rnenghemat waktu serta memudahkan djalannja 
sidang ini, maka saja berharap supaja pertanjaan dimadjukan 
dengan tertulis. Dengan djalan demikian, pertanjaan2 itu akan 
kami bagi rnenurut matjarnnja, jang akan didjawab oleh pak 
Menteri, Pak Sekretaris Djendral dan Kepala2 Bahagian. 

Sementara itu rnarilah dulu kita persilahkan Sdr. J. Ibra
him, Kepala bg. Urusan Pegawai, untuk memberi pendjelasan 
tentang P.G.P. baru. 

2. PENDJELASAN P.G.P. BABU. 
Setelah Sdr. J. Ibrahim tampil kedepan untuk memberi 

pQndjelasan tentang P.G.P. baru, jang antara lain beliau mene
rangkan sbb. : 

Sdr.2 hadirin jang terhormat, 
Adapun nama2 golongan pangkat dalam P.G.P. baru tidak 

lagi diberi nama sebagai nama dalam P .G.P. lama tetapi boleh 
dikatakan dirombak seluruhnja. Disini akan saja djelaskan 
nama golongan untuk Kementerian Agama sadja, jang rnenurut 
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daftar P.G.P. seluruhnja bernomor XVII KEMENTERIAN 
AGAMA. Adapun pangkat jang ditulis dengan huruf miring 
itu, adalah pangkat:.? jang belum masuk dalam rentjana. 

Daftar pangkat golongan gadji B-1. 

Angka I Pangkat I Gadji menu- Angka atur-
urut rut ruang an chusus 

1. Djuru-nikah-muda I - II J, 2, 3, 

2. Djuru-nikah-muda tingkat 1 III 4 

Angka AT URAN CHUSUS 
urut 

1. Setelah mendjabat pangkat jang digadji menurut ruang 
I sekurang-kurangnja 1 tahun dan paling lama 3 tahun, 
djika tjakap dan memenuhi sjarat2, digadji menurut 
ruang II. 

2. Dalam pangkat ini (ruang I) hanja diangkat mereka 
jang beridjazah, sekolah rendah Islam 5/6 tahun atau 
Sekolah Rakjat 6 tahun serta pandai membatja Qur'an, 
menulis c.q. membatja huruf Arab dan mengetahui 
Rukun Islam. 

3. Djika tjakap dan memenuhi sjarat2 , serta ada lowongan, 
dapat diangkat mendjadi Djuru-nikah-muda tingkat 1 
(B 1/111). 

4. Djika tjakap dan memenuhi sjarat2, serta ada lowongan, 
dapat diangkat mendjadi Djuru-nikah-muda kepala 
(C 1/II). 

Daft.ar pangkat golongan gadji B-2. 

Angka Pangkat Gadji menu- Angka alur-
urut rut ruang an chusus 

J. Djuru-penerangan-agam.ct I - II 1 

2. Djuru-penerangan-agam.a III 2 
tingkat 1 
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Angkn 
urut 

ATURAN CHUSUS 

1. Setelah mendjabat pangkat jang digadji menurut ruang 
I sekurang-kurangnja 1 tahun dan paling lama 3 tahun, 
djika tjakap dan memenuhi sjarat•, digadji menurut 
ruang II. 

2. Djika tjakap dan memenuhi sjarat2 serta ada lowongan, 
dapat diangkat mendjadi Perakit-penerangan-agama 
(C 2/II) atau Perakit-penjuluh-agama (C 2/II). 

Daftar pangkat golongan gadji BB-2. 

Angka I Pangkat Gadji menu- Angka atur-
urut rut ruang an chusus 

l. Guru-agama tingkat 8 I - II I, 2 

2. Guru-agama tingkat 7 III 3 

Angka AT URAN CHU SUS 
urut 

1. Setelah mendjabat pangkat jang digadji menurut ruang 
I sekurang-kurangnja 1 tahun dan paling lama 3 tahun, 
djika tjakap dan memenuhi sjarat2, digadji menurut 
ruang II. 

2. Beridjazah Sekolah Rendah Islam 6 tahun atau jang 
sederadjat dengan itu dan tamat pendidikan kedjuruan 
chusus (pengadjaran) sekurang-kurangnja 1 tahun. 

3. Djika tjakap dan memenuhi sjarat2, serta lulus udjian 
dinas jang menurut Kepala Kantor Urusan Pegawai, 
dengan persetudjuan Menteri Agama dan Menteri Pen
didikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, dipersamakan 
dengan idjazah Pendidikan Guru Agama tahun 1952 
(S.M.P. + 2 tahun), lagi pula ada lowongan, dapat di
angkat mendjadi Guru-agama tingkat 6 (CC 2/II). 
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Daftar pan~lmt golongan ga1lji C-1. 

Angka 
urut 

Pangkat 
I 

Gadji menu-I Angka atur-
1·ut ruang an chusus 

I. 

2. 

3. 

4. 

s. 
6. 

7. 

8. 

a. DJAWATAN URUSAN AGAMA 

Djuru-nikah-muda-kepala 

Perakit-urusan-agama 

Perakit-urusan-agama tingkat I 

Na i b 

b. DJAW. PENERANGAN AGAMA 

Pengarang-pembantu 

Pengarang-pembantu tingkat 1 

Perakit-ko1nentar-agama 

Pe1·akit-komentar-agama tingk. 1 

c. BIRO PERADILAN AGAMA 

Panitem Pengadilan Agama 

Panitera P.A. tinakat J. 

II 

I - II 

III 

III 

I - II 

III 

I - II 

III 

I- II 

III 

I, 2 

3, 4 

5 

6 

3, 4 

7 

3, 4 

8 

3, 4 

Angka 
urut 

ATURAN CHUSUS 
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1. Diangkat dari Djuru-nikah-muda tingkat 1 (B 1/Ill), 
jang tjakap dan memenuhi sjarat2, djika ada lowongan. 

2. Djika lulus udjian Naib, tjakap dan memenuhi sjarat2 

menurut lowongan, dapat diangkat mendjadi Naib (C 
1/III). 

3. Setelah mendjabat pangkat jang digadji menurut ruang 
1 sekurang-kurangnja 1 tahun dan paling lama 3 tahun, 
djika tjakap dan memenuhi sjarat2, digadji menurut 
ruang II. 

4. Dalam pangkat ini hanja diangkat mereka jang ber
idjazah S.M.P. jang pandai membatja Qur'an, menulis 
c.q. membatja huruf Arab dan mengetahui Rukun Islam 
atau jang sederadjat dengan itu. 

5. Djika tjakap dan memenuhi sjarat, serta ada lowongan, 
dapat diangkat mendjadi Pengatur-urusan-agama (D 
1/II). 



6. Djika tjakap dan memenuhi sjarat2, serta ada lowongan, 
dapat diangkat mendjadi Naib-kepala (D 1/II). 

7. Djika tjakap dan memenuhi sjarat2 , serta ada lowongan 
dapat diangkat mendjadi Pengarang (D 1/ll). 

8. Djika tjakap dan memenuhi sjarat, serta ada lowongan, 
dapat diangkat mendjadi Pengatur-komentar-agama 
(D 1/II). 

Daftar pangl<at golongan gadji C-2. -
Anglea I P n n g le a t Gadji menu- Angka atur-
urut rut ruang an chusus 

a. DJAW. PENDIDIKAN AGAM.A. 

1. Gu1·u-muda-agama tingkat 6 I - II l, 2, 

2. Guru-muda-agama tingkat 5 III 3 

b. DJAW. PENERANGAN AGAMA. 

3. Pe,·alcit-penerangan-agama I - II 1, 2, 

4. Perakit-penerangan-agama tingkat 1 III 4 

Angka AT URAN CHUSUS 
urut 

1. Setelah mendjabat pangkat, jang digadji menurut ruang 
I, sekurang-kurangnja 1 tahun dan paling lama 3 tahun, 
djika tjakap dan memenuhi sjarat2, digadji menurut 
ruang II. 

2. Beridjazah Sekolah Agama tingkat Tsanawijah, jang 
mutu pengetahuan agama serta pengetahuan umum, 
menurut keputusan Kepala Kantor Urusan Pegawai, 
dengan persetudjuan Menteri Agama dan Menteri 
P.P. dan K., dipersamakan dengan pemegang idjazah 
Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama. 

3. Djika tjakap dan memenuhi sjarat2, lulus udjian Pe
gawai, dengan persetudjuan Menteri Agama dan Menteri 
P.P. dan K., dianggap sebagai pengganti idjazah Pen
didikan Guru Agama th. 1952 (S.M.P. + 2 tahun), lagi 
pula ada lowongan, dapat diangkat mendjadi Guru-Aga
ma tingkat 6 (CC 2/ll). 
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4. Djika tjakap dan memenuhi sjarat2 serta ada lowongan, 
dapat diangkat mendjadi Pengatur-penerangan agama 
(D 2/11). 

Angka 
urut 

1_. 

2. 

Angka 
urut 

Daftar pangkat golongan gadji CC-2. 

Pangkat 

Guru-agama tingkat 6 

Guru-agama tingkat 5 

I Gadji mcnu-1 Angka atur-
rut ruang an chusus 

I - II 

III 

1, 2, 3, 4 

3, 5, 6 

ATURAN CHUSUS 

1. Setelah mendjabat pangkat, jang digadji menurut ruang 
I, sekurang-kurangnja 1 tahun dan paling lama 3 tahun, 
djika tjakap dan memenuhi sjarat2 digadji menurut 
ruang II. 

2. Beridjazah Pendiclikan Guru Agama tahun 1952 (S.M.P. 
+ 2 tahun). 

3. Kepada mereka jang beridjazah Pendidikan Guru Agama 
tahun 1952 (S.M.P. -1- 2 tahun) dalam pangkat ini 
diberikan masa kerdja tambahan 1 tahun. 

4. Guru-Agama tingkat 8 (CC 2/11) dapat pula diangkat 
dari Guru-Agama tingkat 7 (BB 2/Ill) atau Guru-Muda 
Agama tingkat 6 (C 2/II), jang tjakap dan memenuhi 
sjarat2, serta lulus-udjian-dinas, jang menurut keputus
an Kepala Kantor Urusan Pegawai, dengan persetudjuan 
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan, Pengadjaran 
dan Kebudajaan dipersamakan dengan idjazah Pendidik
an Guru Agama tahun 1952 (S.M.P. + 2 tahun), djika 
ada lowongan. 

5. Dapat pula diangkat dari Guru-muda-agama tingkat 6 
.(C 2/Ill) jang tjakap dan memenuhi sjarat2, serta lulus 
udjian-dinas, jang menurut keputusan Kepala Kantor 
Urusan Pegawai, dengan persetudjuan Menteri Agama 
dan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, 
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dipersamakan dengan idjazah Pendidikan Guru Agama 
tahun 1952~ (S.M.P. + 2 tahun), djika ada lowongan. 

6. Djika tjakap dan memenuhi sjarat2, serta ada lowongan, 
dapat diangkat mendjadi Guru-agama tingkat 4 (DD 
2/11). 

Angka 
urut 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Angka 
urut 

Daftar pangkat golongan ga.dji D-1 

Pangkat Gadji menu- Angka atur-

a. DJAWATAN URUSAN AGAMA. 

N aib-kepala 

Pengatur-urusan-agama 

Penghulu.-muda 

PengatuT-u.rusan-agama tingkat I 

b. DJAW. PENERANGAN AGAM.A. 

Pengatur-komentar-agama. 

Pen.gatu.r-komentar-agama tingk. 1 

Pengarang 

Pengarang tingkat 1 

c. BIRO PERADILAN AGAMA. 

Panitera Kepala Pengadilan Agama. 

Panitera-pengganti. M ahkamah. 

Islam Tinggi 

rut ruang 

I - II 

I - II 

III 

Ill 

I - II 

Ill 

I- II 

III 

II 

III 

ATURAN CHUSUS 

an chusus 

1, 2, 3 

I, 4, 

s 
6 

1, 2 

7 

1, 4, 

8 

9 

10 

1. Setelah mendjabat pangkat ini dengan menerima gadji 
menurut ruang I sekurang-kurangnja 1 tahun dan paling 
lama 3 tahun, djika tjakap dan memenuhi sjarat2, di
gadji menurut ruang II. 
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2. Dalam pangkat Naib-kepala (ruang I) hanja diangkat. 
mereka jang beridjazah Pendidikan Hakim Islam N egeri 
(P.H.l.N.) atau jang sederadjat dengan itu. 

3. Djika tjakap dan memenuhi sjarat2 , serta ada lowongan, 
dapat diangkat mendjadi Naib-Kepala (D 1/Ill). 

4. Djika tjakap dan memenuhi sjarat=, serta ada lowongan, 
dapat diangkat mendjadi Pengatur-urusan-agama tingat 
1 (D 1/lll). 

5. Djika tjakap dan memenuhi sjarat', serta ada lowongan, 
dapat diangkat mendjadi Penghulu (E 1/II). 

6. Djika tjakap dan memenuhi sjarat!:!, serta ada lowongan, 
dapat diangkat mendjadi Penata-Urusan Agama (E 1/II) 

7. Djika tjakap dan memenuhi sjarat2
, serta ada lowongan, 

dapat diangkat mendjadi Pengatur Urusan-agama Kah. 
(D 2/ll). 

8. Djika tjakap dan memenuhi sjarat=, serta ada lowongan, 
dapat diangkat mendjadi Pengarang-kepala (E 1/II). 

9. Djika tjakap dan memenuhi sjarat', serta ada lowongan, 
dapat diangkat mendjadi Panitera-pengganti Mahkamah 
Islam Tinggi (D 1/III). 

10. Djika tjakap dan memenuhi sjarat=, serta ada lowongan, 
dapat diangkat mendjadi Panitera Mahkamah Islam 
Tinggi (E 1/Il). 

Daft.ar pangkat · golongan gadji D-2. 

Angka Pangkat I Gadji menu- Angka atur-
urut rut ruang an chusus 

a. DJAW. PENDIDIKAN AGAMA. 

l. Guru-muda-agama tingkat 4 I - II l, 2, 

2. Guru-muda-agama tingkat 3 III 3 

b. DJAW. PENERANGAN AGAMA. 

3. Pengatur-penerangan.-a.gama I - II ] • 2, 

4. Pengatur-penerangan.-agam.a. III 4 
tingkat 1 
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Apglca 
urut 

1. 

2. 

3. 

4. 

Angka 
urut 

1. 

2. 

Angka 
urut 

ATURAN CHUSUS 

Setelah mendjabat pangkat, jang digadji menurut ruang 
I, sekurang-kurangnja 1 tahun dan paling lama 3 tahun, 
djika tjakap dan memenuhi sjarat2, digadji menurut 
ruang II. 
Dalam pangkat ruang I hanja diangkat mereka jang ber
idjazah Sekolah Guru dan Hakim Agama (S.M.P. + 
4th.) atau P.G.A. Atas atau jang sederadjat dengan itu. 
Djika tjakap dan memenuhi sjaraf'\ serta ada lowongan, 
dapat diangkat mendjadi Guru-agama-tingkat 2 (E 2/II) 
Djika tjakap dan memenuhi sjarat=\ serta ada lowongan, 
dapat diangkat mendjadi Pengatur-penjuluh-agama
kepala (E 2/II). 

Daftar pangl{at golongan gadji DD-2. 

Pangkat Gadji menu-I Angka atur-
rut ruang an chusus 

Guru-agama tingkat 4 I - II 1, 2, 3, 4 

Guru-agama tingkat 3 III 4, 5 

AT URAN CHU SUS 

1. Sete12.h mendjabat pangkat, jang digadji menurut ruang 
I, sekurang-kurangnja 1 tahun dan paling lama 3 tahun, 
djika tjakap dan memenuhi sjarat2, digadji menurut 
ruang II. 

2. Beridjazah Sekolah Guru dan Hakim Agama (S.M.P. -1-
4 th.) atau Pendidikan Guru Agama Atas (S.M.P. -1-
3 th.) a tau jang sederadjat dengan itu. 

3. Guru-agama tingkat 4 (DD 2/II) dapat pula diangkat 
dari Guru-agama tingkat 5 (CC 2/III) atau Guru-muda
agama tingkat 4 (D 2/Il) jang tjakap dan memenuhi 
sjarat2 serta lulus udjian dinas, jang menurut keputusan 
Kepala Kantor Urusan Pegawai, dengan persetudjuan 
Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, di
anggap sebagai pengganti idjazah Sekolah Guru dan 
Hakim Agama atau P.G.A. Atas. 
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4. Dalam pangkat ini hanja dapat diangkat mereka jang 
mendjadi Guru-agama pada Sekolah Landjutan Pertama 
a tau P .G.A. Pertama. 

5. Djika tjakap dan memenuhi sjarat2 serta ada lowongan, 
dapat diangkat mendjadi Guru-agama tingk. 2 (E 2/11). 

Daft.ar pangkat golongan gadji E-1. 

Angka 

I 
Pangkat Gadji menu-I Angka atur-

urut rut ruang an chusus 

a. DJAWATAN URUSAN AGAMA. 

1. Penghulu II 1, 2 

2. Penata-urusan-agazna I - II 3 

3. Penghulu-kepala Ill 4 

4. Penata-urusan-agama tingkat l III s 
b. DJAW. PENDIDIKAN AGAM.A. 

s. Kepala KantoT" Pendidikan Agama II 6 
Kabupaten 

c. BIRO PERADILAN AGAMA. 

6. Ketua Pengadilan Agama II I 

7. Ketua. Pengadilan Agama tingkat 1 III 7 

8. Anggauta U.T.T. Ill 

9. Panitera Mahkamah Islam Tinggi II 8 

Angka AT URAN CHUSUS 
urut 

1. Diangkat dari Naib-kepala (D 1/ID) atau Pengatur
urusan-agama tingkat 1 (D 1/III) jang tjakap dan me
menuhi sjarat2, djika ada lowongan. 

2. Djika tjakap dan memenuhi sjarat2, serta ada lowongan, 
dapat diangkat mendjadi Penghulu-kepala (E 1/111). 

3. Lulus udjian-presiapan-lengkap Sekolah Tinggi Islam. 
4. Djika tjakap dan memenuhi sjarat2

, serta ada lowong
an, dapat diangkat mendjadi Ahli-agama tingkat 1 (F II). 

5. Mengepalai Urusan Agama Kabupaten. 
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6. Diangkat dari Pengatur-tata-usaha tingkat 1 (Dl/III) 
jang tjakap dan mengetahui tentang seluk-beluknja 
agama serta mempunjai pengetahuan tentang adminis
trasi dan organisasi sekolah (schooltechniek). 

7. Mengenai Pengadilan Agama di ibukota Propinsi/Keresi
denan. 

8. Diangkat dari Panitera-pengganti Mahkamah Islam 
Tinggi jang tjakap dan memenuhi sjarat1 menurut lo
wongan. 

Daf tar pangkat golongan gadji E-2. 

Angka I Pangkat Gadji menu- Angka atur-
urut rut ruang an chusus 

a. DJA W. PENDIDIKAN AGAMA. 

1. Guru Agama tingkat 2 I - II J. 2, 3, 4 

2. Guru Agama tingkat I III 4, 5 

3. Penilik Pendidikan Aga·ma II 6, 7 

4. Penilik Pendidikan Agama tingk. 1 Ill 8 

b. DJAW. PENERANGAN AGAMA. 

5. Pengatur Penerangan Agama Kepala II 

6. Pengarang Kepala II 

Angka ATURAN CHUSUS 
unit 

1. Setelah mendjabat pangkat, jang digadji menurut ruang 
I, sekurang-kurangnja 1 tahun dan paling lama 3 tahun, 
djika tjakap dan memenuhi sjarat2, digadji menurut 
ruang II. 

2. Lulus udjian-persiapan-lengkap pada Sekolah Tinggi 
Islam, jang menurut keputusan Kepala Kantor Urusan 
Pegawai dengan persetudjuan Menteri Pendidikan, Pe~ 
ngadjaran dan Kebudajaan, untuk pangkat ini dianggap 
sederadjat dengan idjazah Baccaleaureat. 

3. Djika tjakap dan memenuhi sjarat2, serta ada lowongan, 
dapat diangkat mendjadi Guru Agama tgk. 1 (E2/ill). 
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4. Dalam pangkat ini hanja dapat diangkat jang mengadjar 
pada P.G.A. Atas atau P.H.I.N. 

5. Djika tjakap dan memenuhi sjarat2, serta ada lowongan, 
dapat diangkat mendjadi Kepala P.G.A. Pertama (F II) 
atau Pengawas Pendidikan Agama (F II) atau Ahli 
Pendidikan Agama ( F II) . 

6. Tugasnja meliputi sedjumlah kurang lebih 35 madrasah; 
atau meliputi pengadjaran agama Sekolah2 Rakjat dalam 
satu Kabupaten. 

7. Djika tjakap dan memenuhi sjarat2 serta ada lowongan, 
dapat diangkat mendjadi Penilik Pendidikan Agama 
tingkat 1 (E 2/III). 

8. Tugasnja meliputi penilikan pendidikan agama atau 
pengadjaran agama di Sekolah2 Rakjat dan madrasah 
dalam satu Kabupaten atau Daerah jang setingkat. 
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Daft.ar panglmt golongan gadji F. 

Angka 
Ul'Ut 

1. 
2. 
3. 
4. 

s. 
6. 
7. 

8. 

9. 
10. 
] 1. 
12. 

13. 

14. 

IS. 
16. 

Pangknt 

a. KEMENTERIAN. 
Kepala. Ba.gian Kristen. 
Kepala. Bagian Roma. Katholi1c 
Kepala. Bagian Urusan Hadji 
Kepala. Bagian Agama2 lain 
b. DJAWATAN URUSAN AGAMA. 
Ahli urusan agama. 
Ahli 1inisan agama tingkat I 
Kepala Kantor Urusan Agama 

Propinsi 
Kepala Djawatan Urusan Agama 
c. OJA W. PENDIDIKAN AGAMA. 
Ahli-pendidiltan-agama 
Ahli-p~ndidikan-agama tingkat 1 
Pengawas Pendidikan Agama 
I{epala. Kantor Pendidikan Agama. 

Propinsi 
Kepala Pendidikan Guru Agama 
tingkat Pertama (P.G.A. Pertama) 
Penga.was Pendidika.n Agama/ 

Kepala Inspeksi 
Kepala Pendidikan Guru. Aga?na 

Atas (P.G.A. Atas). 
17. Kepala. Pendidi1can Hakim Islam 

Negeri (PHIN) 
18. Pengawas mnmn Pergurnan.3 Aga.ma. 
19. Penga.was ummn Pengadjaran Ag. 
20. Pengawa.s Umum Pendidikan Gu

ru/ Hakim Agama. 
21. Kepala Djawatan Pendidikan Agama 

d. DJAW. PENERANGAN AGAMA 
22. Kepala Muda Penera.ngan Ago.ma 

Propinsi 
23. Kepala Dja.w. Penerangan Agama 

e. BIRO PERADILAN AGAMA. 
24. Ketua Kerapa.tan Qadi Besar 
25. Ketua. Mahkamah Islam Tinggi 
26. Kepala Biro Peradilan Agama. 

I Gadji menu-1 Angka atur-
rut ruang an chusus 

IV 
IV 
IV 
IV 

I- II 
III 

II 
v 

I- II 
III 
II 

II 

II 

III 

IV 

IV 
IV 
IV 

IV 
v 

II 
IV 

II 
III 

v 

1-2-3 

4 

1-2-3 

5-6-7 

6-8 
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Angka 
urut 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

ATURAN CHUSUS 

Setelah mendjabat pangkat, jang digadji menurut ruang 
I, sekurang-kurangnja 1 tahun dan paling lama 3 tahun, 
djika tjakap dan memenuhi sjarat2, digadji menurut 
ruang II. · 

Dalam pangkat ini hanja diangkat mereka jang beridja
zah Sekolah Tinggi menurut djurusan jang diperlukan. 

Djika tjakap dan memenuhi sjarat2, serta ada lowongan, 
pangkatnja dinaikkan ketingkat berikutnja. 

Djika tjakap dan memenuhi sjarat2 serta ada lowongan, 
dapat diangkat mendjadi Kepala Kantor Urusan Agama 
Propinsi (F III). 

Tugasnja meliputi suatu lapangan pendidikan agama 
(pengadjaran agama/pendidikan agama madrasah atau 
Pendidikan Guru Agama Pertama) dalam satu Propinsi 
atau daerah jang setingkat. 

Gadji dalam pangkat ini ditambah terus-menerus Rp. 
sebulan. 

Diangkat dari Kep. P.G.A. Pertama (F II). 

Tugasnja meliputi sekurang-kurangnja satu propinsi. 

3. DJAWABAN DARI SEKRETARIS DJENDERAL. 

Sdr.2 Pertanjaan jang bersifat politis akan didjawab oleh 
Bapak Menteri, jang bersifat teknis beraspect politik didjawab 
oleh kami, dan selain dari itu akan didjawab oleh Kepala2 

Djawatan, baik sekarang maupun dalam sidang2 chususi. 
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I. Tentang soal2 jang bersangkut paut dengan gedung, 
Kantor, bangunan2 dalam lingkungan Kementerian Aga
ma dapat kami kemukakan, bahwa Kementerian Agama 
bersama-sama Djawatan gedung2 telah menjusun ren
tjana anggaran belandja sebanjak Rp. 632.000.000,-

(Enam ratus tiga puluh dua djuta rupiah). 

Dan itu adalah sebahagian dari kebutuhan Pemerintah, 
jakni sebahagian dari rentjana begroting jang sebanjak 
lima miljard rupiah. 



Dalam memenuhi kebutuhan tgl. pembangunan ge
dung2, Kagri telah melakukan tindakan2 nekad jang 
dengan bewust diakui, bahwa kenekadan itu bertenta.ng
an dengan 1 c.w. jang mana bahwa uang pemasukan 
tidak boleh dipakai. 

Tindakan seperti ini, tidak hanja Kagri jang melaku
kan, bahkan djustru instansi lain lebih dahulu menger
djakannja. Dan achirnja, walaupun kami nekad, tapi 
toch Dewan Pengawas Keuangan tidak dapat bertindak 
apa-apa. 

Maksud kenekadan kami itu adalah untuk membuka
kan pandangan mereka. Dan dalam pembikinan kantor2 

walaupun masih merupakan theori, tidak semua Kuap 
akan didjatuhi djatah berhubung dengan keadaan dan · 
kesanggupan Kuap masing2, dan setengahnja sudah ke
bahagian djatah. 

Adapun rangkaian kenekadan ini jang rentjananja 
akan sampai kepada djumlah 6 djuta rupiah akan diakui 
oleh Thesaurie negara dan Dewan Pengawas Keuangan. 

Kepada Daerah2, jang belum kebahagian djatah akan 
datang gilirannja. 

Pada mulanja urgensi plan pada tahun ini dalam 
pembuatan kantor2, susunan rentjana jang telah dapat 
persetudjuan dari Kementerian Pekerdjaan Umum dan 
Tenaga, ada sebanjak Rp. 21.000.000,- lantas berobah 
mendjadi Rp. 19.000.000,- dan achirnja ditawar lagi 
sehingga mendjadi Rp. 14.Q00.000,- (Tentang ini, boleh 
Sdr. 2 tengok pada Sdr. Sujadi). 

Kami berikan kekuasaan untuk membangunkan ge
dung2 /Kantor2 kepada Daerah2, dan nanti setelah lima 
tahun, Daerah2 akan mendapat penggantian dari Peme
rintah. 

Penglaksanaan pembuatan gedung2 itu ialah rentjana 
itu, melalui Pekerdjaan Umum setempat dilandjutkan ke 
Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga via Kem. 
Agama. 

Kantor2 Agama tingkat Propinsi di Singaradja, sudah 
dimasukkan urgensi plan tahun 1955, sebesar Rp. 1.000. 
000,- jang dibagi atas biaja untuk tahun 1955 Rp. 
500.000,- dan penjelesaiannja diteruskan pada th. 1956. 

Mengenai hal ini, telah didapat kata sepakat dengan 
Djawatan Gedung2 Pusat, hanja masih ditunggu project 
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dari D.P.U. Singaradja, diatas tanah jang akan didiri
kan gedung2 itu. 

Project inilah jang belum diterima oleh Djawatan 
Gedung2 Pusat. Oleh karena itu, kami mengharap supaja 
Sdr.2 mendesak D.P.U. daerah agar project itu, segera 
disiapkan. 

Begitu pula halnja dengan kantor2 tingkat Propinsi 
di Maluku. 

Terhadap Kua Djakarta Raya meskipun djuga dima
sukkan dalam plan 5 tahun Kementerian Agama, se
mentara sambil menunggu rentjana pembangunan 
gedung Kagri dan Djawatan:?, maka berdasarkan peng
hematan negara, sementara sambil menunggu gedung-2 

Djawatan jang nanti akan kosong belum dimasukkan 
dalam urgensi tahun 1955. 

Djadi kesimpulannja, bahwa gedung2 untuk Nusa 
Tenggara, Maluku dll. tempat, diharapkan sudah bisa 
dimulai tahun 1955 ini. 

II. Usul pindah tempat duduk, berhubung matahari sudah 
lingsir saja kira tak perlu lagi dibitjarakan (tertawa). 

ID. Kementerian Agama, tidak benar hanja ada di Indonesia 
sadja, di negara2 Barat, di Argentina, di Sepanjol, di 
Turki, di Djerman Barat, Jugoslavia, ada Kementerian 
Agama, hanja namanja jang berlainan ada jang dina
makan Kementerian atau Departemen Kebudajaan dsb. 

Di R.R.T. ada satu instansi jang spesial mengurus 
agama, tapi namanja Bhg. Kebudajaan, dan di Argenti
na ada Kementerian Agama. 

Background pembrontakan di Argentina, memang 
soal2 Agama. 

Oleh karena adanja perobahan politik, jakni adanja 
pemisahan tussen Kerk en Staat, maka lantas keadaan 
berobah pula, jakni diantaranja pernjataan hapusnja 
Kementerian Agama dan pendidikan Agama; hanja di
serahkan pada geredja. 

Mengapa Jajasan Kas Mesdjid didirikan, ini akan di 
bahas nanti oleh sidang chususi. 

V. Tentang kursus2 bagi pengangkatan2 dsb. dalam P.G.P. 
baru, ini telah ditentukan sjarat2nja, dan semua dja
watan akan sama menindjau, dienst-examen matjam 
manakah jang diperlukan, dan dalam hal ini Kagri akan 
mendjalankan sesuatunja jang berkenaan dengan itu. 
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Selandjutnja, Kep. Urusan Pegawai Pusat akan men
djawabnja. 

VI. Pertanjaan2 Riau, supaja dibahas oleh chususi. 

VII. Tentang pengeluaran uang untuk biaja kepegawaian, 
seperti kata Bapak Menteri, sebetulnja hampir 95% dari 
pengeluaran seluruhnja, dipergunakan untuk urusan ke
pegawaian, dan untuk keperluan jang lain2, hanja sisa
nja sadja. Dan diantara semua pengeluaran jang 
Rp. 30.000.000.- harus dipergunakan untuk sokongan 
mesdjid2 dan madrasah2 • 

Biaja tentang anggaran belandja, maka semua Ke
menterian dipaksa untuk mengorbankan anggaran be
landjanja sebesar 20%. 

Tetapi walaupun begitu, anggaran belandja Kagri 
pada tahun ini, masih sebesar 155 djuta rupiah, sedang 
seharusnja, djika mesti dikurangi 20 % , akan berdjum
lah 132 djuta rupiah, mengingat anggaran belandja 
Kagri pada tahun 1955, sebesar 164 djuta rupiah. 

Tentang penghematan pegawai, Pemerintah belum da
pat bertindak tegas, sebab untuk penghematan pegawai 
dengan 20%, akibatnja akan menambah beban Kemen
terian Sosial. 

VIII. Tentang tempat2 jang kosong nanti, djika penglaksana
an pemberhentian ± 2.000 orang telah berlaku, berhu
bung dengan perkembangan penglaksanaan tugas kita, 
maka kita boleh mengangkat pcgawai2 teknis sadja. 

IX. Tentang pernjataan, "apakah dengan mensinjalir per
istiwa Pemberontakan oleh kami Geredja Argentina 
dalam pidato resmi, tidak akan memandjakan kaum 
pemberontak jang tjinta agama" dapat saja djawab 
,,Kalau kita membela kemerdekaan hendaknja pandai2 

mendapatkan sesuatu kedalam proporsi jang sewadjar
nja". Bahkan kepada Sdr. penanja, djika dibalikkan 
pertanjaan ,,Apakah Sdr. penanja anti kepada Kagri ?", 
sebab saja semalam, hanja mengambil tjontoh dengan 
maksud untuk mempertahankan Kementerian Agama 
Republik Indonesia. 

X. Tiap rentjana mempunjai harga. Tentang nasib rentjana 
5 tahun Kagri, menurut keterangan Djuanda, adalah 
tjukup. 
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Semua rentjana membawa akibat keuangan, dan di
samping itu, dalam rentjana lima tahun ini, ada suatu 
rentjana jang tidak mengakibatkan bertambahnja ke
uangan, jakni rentjana mempertinggi nilai pegawai. 

XI. Usul dari Masehi tentang kepegawaian, silahkan Sdr. 
Ibrahim. 

Pimpinn.11: 
Sebelum kita meneruskan atjara2 selandjutnja, mari kita ber
istirahat selama 10 menit. 
Djam 12.30 sidang dilandjutkan. 

4. DJAWABAN DARI KEPALA2 BAHAGIAN DAN 
DJA\VATAN. 

Sdr. J. Ibrahim: 
1. Untuk mengirim pemuda2 ke Luar Negeri memang dapat 

diberikan, djika sesuai dengan tugas kewadjibannja. 
2. Kenaikan pangkat itu, tergantung kepada ada daftar tidak

nja formasi. 

Pim.pinan: 
Saja persilahkan Sdr. Djunaedi. 

Sdr. H. Djunaedi: 
I. Tentang pengadilan agama (mahkamah sjar'ijah) di Luar 

Djawa. 
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1. Sedang dalam penjelesaian jang berdasarkan undang2 

atau undang2 darurat, dan kini Kementerian Agama 
sedang mempeladjarinja. 
Pada djaman jg. lampau, mempeladjari penglaksanaan 
peraturan Pengadilan Agama itu memakan tempo se
lama 9 tahun (sidang riuh tertawa) tetapi Insja Allah. 
Sekarang tidak akan selama itu. 

2. Putusan2 Mahkamah Sjar'ijah, dapat dianggap sjah, 
berdasarkan perintah Gubernur Sumatera Utara jang 
menganggap bahwa putusan Mahkamah Sjar'ijah 
adalah sjah. 
Peraturan=- jang telah dikeluarkan oleh Menteri Agama 
dan belum ditjabut kembali, adalah Sjah. 

3. Tentang ummat Islam jang didaerah gerombolan jang 
dichawatirkan untuk minta dihukumi oleh hakim 
mereka, sebab Hakim R.I. menolak untuk menghukumi, 
dapat didjawab, bahwa sampai kini, belum pernah ter-



djadi Pengadilan Agama menolak untuk memutuskan 
perkara2 • 

4. Jang telah dipikirkan sekarang oleh Kagri, ialah supa
ja Penghulu/Naib, dapat diberi tanlijah untuk djadi 

Hakim perdamaian. 

II. Tentang Pakem. 
Sebag-ai wakil Ketua Pakem dapat saja kemukakan, bah
wa Pakem kini sedang merumuskan hasil tindjauan-tin
djauannja di Djawa Tengah dan Timur. 
Untuk menentukan sikap, tentu harus mempunjai dasar 
hukum. Dan oleh karena seksi perumusan akan berangkat 
ke Luar Negeri, maka tugas perumusan itu, dikuasakan 
kepada seksi juridisch. 

Irr. Rentjana undang2 perkawinan jang dihubungkan dengan 
undang2 R.I. No. 19/1948, telah disjahkan, tetapi masih 
ditunggu tanggal penglaksanaannja. 

IV. Tentang Ketua Pengadilan Negeri harus jang beragama 
Islam, djika rentjana U.U. perkawinan disjahkan memang 
benar, harus beragama Islam Ketuanja, djika jang di
urusnja soal2 jang berhubungan dengan agama Islam de
ngan dibantu oleh beberapa ahli. 

Pimpina.n: 
Dipersilahkan Kepala Djapenda. 

Sdr. Arifin Te1nyang : 
I. P .G.A. menghasilkan guru2 um um untuk madrasah dan 

menghasilkan guru agama untuk sekolah umum. 

II. Batas mengadjar bagi seorang guru agama jang ditentu
kan oleh K. U .P. adalah 24 djam dan djika tidak dapat 
ditjapai batas 24 djam itu, maka diusahakan pengang
katan guru 2 honorarium, dan seJJagai penghormatau, ke
padanja diberikan honorarium. 
Bagaimana nasib guru honorarium nantinja, saja kira se
karang masih terlalu pagi untuk mendjawabnja. 

III. a. Biaja alat pendidikan agama jang telah ada mata ang
garannja supaja diberikan. 

b. Jang belum menerima supaja datang pada !{epala 
Kapendap dengan 1nembawa keterangan2 • 
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5. DJAWABAN DARI MENTERI AGAMA. 

I. Tentang keamauan. 
Kementerian Agama turut actief dalam pemulihan ke

amanan. 

Dalam taraf pemulihan keamanan, ada beberapa kemente
rian jang dianggap ada sangkut pautnja dengan keamanan 
diantaranja Kementerian Agama. 

Diantara tugas Kagri, ialah soaP jang mengenai paksaan 
Agama jang terdjadi di Sulawesi Utara. Hal ini memang ter
djadi dan njata ada jang dilakukan oleh gerombolan. 

Sebetulnja, tindakan2 gerombolan tidak terbatas terhadap 
orang2 kristen sadja, seperti jang terdjadi di Djawa Barat, 
bahkan mesdjid di bakarnja, dan ulama2 Islam dibunuhnja. 

Pada umumnja mereka D.I. atau T.1.1. itu dalam tindak
annja membawa-bawa kalimat Islam. 

Kementerian Agama tidak dapat terlepas dari soal2 ke
amanan. Dalam rangkaian pemulihan keamanan. Kementerian 
Agama menggunakan tenaga ulama dan pastor tetapi dalam 
arti mem1>eralat sama sekali tidak akan dilakukan oleh Peme
rintah c.q. Kagri. 

Rentjana Kagri dalam soal keamanan ialah : 

a. mendjaga kehormatan Islam/ Agama, djanganlah hendak
nja kesutjian agama, dipergunakan oleh gerombolan untuk 
mentjapai maksudnja. 

b. mendjaga nama bail< para ulama, agar supaja nama para 
ulama tetap baik dalam pandangan masjarakat. 

c. Tiap rentjana merupakan rahasia. 
Diantara rentjana itu, telah dilaksanakan baru2 ini di 
Atjeh. Kementerian Agama telah mengirim 5 orang pe
gawai ke daerah Atjeh, dengan membawa uang sebanjak 
Rp. 500.000,-. 

Ini semuanja, bukan maksud memantjing sekali-kali tidak, 
tetapi katakanlah, bahwa berhubung dengan tibanja bulan su
tji Ramadhan maka hendaknja dalam bulan sutji ini, mereka 
bercease fire, seperti dilakukan oleh N abi. 

Pada waktu sekarang Kagri belum sanggup melaksanakan 
rentjana itu seluruhnja. 
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Adapun rentjana biaja pemulihan Keamanan jang telah 
ada, sebanjak Rp. 24.000.000,-. 

Daerah mana jang akan mendapat giliran selandjutnja, 
para petugas sendiri tidak diberi tahu ketjuali djika waktu 
berangkat telah tiba. 

II. Tentang demornlisasi dengan adanja H.C. 
1. Tidak benar, bahwa Hospitality Committee jang terdjadi 

ketika Konperensi A.A. berlangsung, diadakan oleh Pe
merintah. 

2. Peristiwa H.C. itu, sama artinja dengan perkosaan ter
hadap agama. 

3. Sebulan sebelum Konp. A.A. berlangsung saja telah men
dapat berita dari Sdr. Faqih Usman, bahwa konon kabar
nja akan ada wanita2 tjantik jang akan dipergunakan 
dalam Konperensi A.A. 

Dengan tjepat saja menemui P .M. untuk menanjakan 
apakah benar berita itu? Saja mendapat djawaban, bahwa 
P.M. sendiri akan adakan tuntutan, djika betul peristiwa itu 
terdjadi, dan silahkan Sdr. Menteri Agama menjelidikinja. 

Sdr.2 Setelah saja mengadakan penjelidikan djuga atas 
bantuan Djapena, saja berpendapat bahwa H.C. itu tidak di
adakan oleh Pemerintah. 

Dan setelah ramai diperbintjangkan di Kabinet, bahkan 
sampai sekarangpun masih dilakukan penjelidikan. Oleh kare
na itu, djika ada orang jang betul2 melakukan penjelidikan 
dan berhasil serta sanggup menundjukkan bukti2 dengan do
kumentasi, harap diberitahukan pada saja. 

Saja bukan munafiq, tindakan munkar tetap terkutuk, 
dan sebagai orang Islam. 

Achirnja saja berharap. 

Saja senantiasa menunggu baik dikantor maupun dirumah 
untuk menerima siapa sadja jang membawa bukti2 jang njata. 

III. Tentn.ng pondok dan pesantren. 
Saja anggap perlu untuk dibitjarakan dalam rapat chususi. 
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IV. Tent.ang Kesusilaan. 
Kesusilaan adalah roch agama. Susila ada sangkut paut 

dengan agama. Ini harus mendapat perhatian sepenuhnja. 
Kalau seorang pedjabat agama melakukan pelanggaran 

susila, effeknja tidak hanja merugikan dia sendiri, tetapi 
menghantjurkan kepertjajaan ummat kepada Kementerian 
Agama seluruhnja. 

Susila agama memang tidak dapat ditulis. 
Sdr.2, rentjana jang konkrit dapat dibuat, tetapi memang 

tidak akan seluruh rentjana dapat dilaksanakan. 
Pimpinan: 

Sdr.2 • Djika teks pidato pembukaan Bapak Menteri dan 
Bapak Sekdjen telah sampai pada Sdr. supaja ditelaah. 

Dengan ini sidang umum ke-II kita tutup, dan nanti kita 
mulai menghadapi sidang2 chususi. 

Selintas pandang pada bahagian belakang sidaing umum pertama. 
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SIDANG KETIGA 

Tempat : S.K.A.M. 
Ta119gaZ : 30 Dj1mi 1955 
Djam, : 21.00 - 2J,.OO 

Pim.pinan: K.H. Fakili Usman. 

1. PENDJELASAN DARI SEl{DJEN. 

Setelah rapat dibuka, maka pimpinan mempersilahkan bapak 
Sekretaris Djenderal memberikan pendjelasan dan djawaban, 
jang berbunji sebagai berikut : 

Saudara2 ! Dalam menerima rumusan dan ltesimpulan2 

jang berisikan usul2 pertimbangan, dan ada pula rumusan2 

jang agak mendesak dan merupakan tuntutan2 , makn pimpinan 
telah mengambil keputusan mengenai tiga matjam soal pokok. 

Pertama : bahwa kesimpulan2 jang bertalian dengan kepega-

l{edua 

Ketiga . . 

waian akan dibawa kepusat untuk dipertimbangkan 
lebih landjut. 

demikian pula halnja dengan kesimpulan soal ke
uangan dan anggaran belandja. 

Jang akan mengalami nasib jang sama, ialah pu
tusan2 dan kesimpulan2nja, langsung atau tidak 
langsung berhubungan dengan perobahan Peratur
an Menteri Agama No. 9, 10 dan 11 tahun 1952. 

Djadi untuk persoalan2 ini, baik Djawatan, Biro dan 
Bagian2 chusus dalam Kementerian Agama, tidak akan diberi 
djawaban dalam kesempatan sekarang. 

Kemudian baiklah saja kemukakan pengumuman2 jang 
bertalian dengan kesimpulan2 jang dihasilkan oleh Djawatan 
Urusan Agama, jang dimulai dengan Bagian Kepenghuluan. 
Maka keputusan:!nja berbunji sebagai berikut : 

1. Berpendapat perlu Pemerintah setjepat mungkin menge
luarkan U.U. Perkawinan Islam ; 
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Pendjelasan : 
a. Supaja Hukum2 Islam tentang perkawinan mendapat per

lindungan hak, sehingga kehidupan rumah tangga men
dapatkan ketenteraman dan kebahagiaan. 

b. Supaja petugas:! negara jang mengurus N.T.R. mendapat 
kesatuan hukum jang akan mendjadi pegangan dalam 
melakukan tugasnja. 
Kesimpulan2 ini oleh pihak Pimpinan Kementerian dapat 

didjawab, bahwa apa jang Saudara rasakan dalam memutuskan 
kesimpulan2 ini, tidak sedikitpun berbeda, dengan usaha2 jang 
telah kami usahakan. Dan bilamana belum sampai kepada Ka
binet dan Parlemen, itu adalah karena sebab hubungannja 
dengan Kementerian Kehakiman. 
2. Berpendapat perlu Kagri, menindjau kembali Peraturan 

Kagri No. 1/52 dan 4/52 tentang Wali Hakim, dgn. tja
tatan lebih memperhatikan tentang wali 'adhol dan isba
tul'adhol serta mempermudah penundjukkan wali hakim. 

Pendjelasan : 
a. supaja attawari dan atta'zzuz dimasukkan djuga dalam 

criterium 'adhol. 
b. Mengingat bahwa diseluruh Indonesia belum mempu

njai P.A., dan P.A. di Djawa/Madura tak berkompeten 
untuk mengisbatkan ad'hol. 

c. Karena perkawinan seorang jang berwali hakim, sering 
mendapat kesukaran karena halangan mendadak dari 
wali hakim, maka agar Kagri mempermudah penun
djukannja. 

Tentang hal ini, dapat dikemukakan djawaban bahwa 
mengenai soal2 jang dimaksudkan telah diberi persetudjuan 
oleh pimpinan Kementerian, jang diambil dari persetudjuan apa 
jang telah diputuskan dalam rapat2 chususi Djaura, dan de
mikian djuga Biro Peradilan Agama, nanti akan didengar 
pendapatnja. 
3. Mengusulkan agar Kagri, berhubungan dengan Kemen

terian Kehakiman untuk bersama-sama menindjau kem
bali Reglement Perkawinan Tjampuran. 

Pendjelasan : 
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Hubungan antara ,,Reglement Perkawinan Tjampuran" 
dengan U.U. No. 22/46 jo. 32/54 menemui kesukaran2 sbb.: 



a. Seorang laki1 menikahi seorang perempuan setjara 
Kristen (tunduk Ordonansi Nikah Indonesia Kristen 
Stb. No. 74/33). Kemudian laki2 murtad dan masuk 
Islam seterusnja kawin lagi dengan perempuan lain 
di Kenaiban. Lepas dari kesalahan jang diperbuatnja, 
maka perkawinan jang kedua sah menurut Agama, 
tetapi tidak dianggap sah menurut Negara dengan se
gala akibatnja (tak dapat mendapat pensiun djanda) .. 
Instansi apa jang berhak vernietigen daftar nikah di 
kenaiban. Kalau telah ada instansi jang berhak ver
nietigen maka bagaimana status istri kedua itu, bebe
rapa kesulitan akan timbul karenanja. 

Oleh karena soal ini hanja merupakan satu aspek dan 
bagian dari lapangan jang luas, jang nanti akan dihadapi oleh 
usaha:! jg. ada hubungannja dengan undang2 pernikahan. Maka 
tidaklah dapat onderdeel ini didahulukan dari bagian2 jang 
lebih umum dengan melihat seluruh segi2nja. 

4. Mcngusulkan agar Kem. Agama mengadakan hubungan 
dengan jang bersangkutan agar Angkatan Perang dan 
Polisi mempunjai peraturan disekitar N.T.R. 

Pendjelasan : 
Sampai sekarang baru ada peraturan· perkawinan untult 
Angkatan Darat jang dengan adanja peraturan itu men
djadi lebih sem1mrnanja pelaksanaan N.T.R., A.D., sedang 
pada Angkatan Udara, laut dan Polisi belum ada. 

Pimpinan Kagri meminta, agar Djauara melengkapkan 
dengan notanja agar apa jang telah ditjapai dengan Angkatan 
Darat, dapat pula dimadjukan kepada Kementerian Pertahan
an dengan melalui serta mengadakan feeling dengan CPRAD. 

5. Mengusulkan supaja Kem. Agama memperbanjak PHIN, 
untuk mempersiapkan petugas2 N.T.R. jang lebih memiliki 
kesanggupan dimasa depan. 

Pendjelasan : sudah djelas. 
Oleh Kagri telah lama diadjukan pada jang berkepenting

an, bukan sadja kepada Djapenda dan Kagri sendiri, tetapi 
djuga kepada Djaura dengan menggunakan formule deskundig, 
jang segala biajanja dipakai dala~ rentjana aturan g,adjih, 
atau sijsteem levenverzekering. Untuk menentukan .prosedure 
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jang akan disiapkan dengan melalui kesimpulan ini, maka kita 
minta perhatian pada Djawatan Pendidikan Agama dan Kem. 
Agama Bagian Urusan Pegawai sendiri. 

6. Mengusulkan supaja Kem. Agama mengirimkan dengan 
studie opdracht pegawai2 jang ada dilingkungan Djawatan 
Urusan Agama ke dalam/luar N egeri. 

Pendjefosan : sudah djelas. 
Tentang studie opdrag kedalam Negeri, telah tersedia. 

Tinggal lagi sjarat:inja, dan tenaga jang ditundjuk itu nanti, 
djangan akan merupakan vacuum dalam kantornja sendiri. 

Mengenai keluar, karena pemerintah tidak bersedia mengi
rim keluar Negeri, maka selain atas bantuan Colombo Plan dan 
lain-lain, dan bilamana ada undangan dari negara:i jang ditudju 
dengan perantaraan Dutanja. Hal ini diperhatikan dan akan 
diperdjuangkan. 

7. Mengusulkan agar Kem. Agama membendung/menjele
saikan perkawinan liar, jang menimbulkan kesukaran 
dan/atau mcngganggu keamanan. 

Pendjelasan : 
Perkawinan I.I.H. K.W.N. dsb. sampai sekarang sudah 
berdjalan 5 tahun. Mesti sadja diantara mereka sekarang 
ini sudah ada jang bertjerai. Bagaimana sikap Naib kalau 
ada djanda2 dari perkawinan I.I.H. itu akan kawin setjara 
Islam? karenanja maka bila perkawinan l.I.H. dan K.,lV.N. 
tidak dapat diachiri/tidak penjelesaian, akan timbul bebe-

rapa kesulitan. 
Pikiran Kementerian mengindoseer pikiran ini kembali 

kepada Djaura agar dikerdjakan menurut tugas dari konpe
tensinja. Segi2 jang diluar Kagri, ialah apabila nanti Djaura 
telah mengadjukan rentjana jang konkreet, maka Kagri akan 
mengadjukannja kepada instansi jang bersangkutan. 

8. Mengusulkan untuk menghadapi peraturan baru, supaja 
diadakan biaja setjukupnja, untuk latihan B.P.N. dan P3 
N. T. R. 

Pendjelasan : sudah djelas. 
Djawab Kagri, silahkan membuat rentjana dengan per

hitungan segala biaja2 seperti jang telah dibitjarakan, dan 
akan dibitjarakn lagi kelak. 
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9. Mengusulkan supaja Kem. Agama mengadakan hubungan 
dengan Kementerian lain chususnja Kem. Dalam Negeri, 
dalam rangkaian membendung pertjeraian jg. tidak sehat. 

Pendjela.san : 
Diantara sebab banjaknja pertjeraian adalah banjaknja 
tontonan dan sandiwara:!. Karena itu kalau diadakan con
tact Kagri dan K.D.N. untuk merumuskan sesuatu per
aturan membatasi orang membuat sandiwara/pasar malam 
dsb., kiranja hal ini dapat mengurangi banjaknja per
tjeraian. 
Tentang hal ini, telah dipersilahkan kepada Djaura mengi

rim nota, keterangan:.i dan argument:.!nja, dan kalau mungkin 
dengan statistiknja, kepada Djaksa Agung, Djawatan Kepo
lisian dan Ian-lain. 
10. Mengusulkan supaja Kagri mengusahakan diadakan mata 

peladjaran tentang hukum perkawinan Islam dan kerumah 
tanggaan Islam di sekolah:.!/madrasah2 kewanitaan ting
katan menengah atas. 

Pendjelasan : 
sudah djelas. 

Djawaban Kementerian ialah, bahwa dirasakan agak sulit 
bilamana usaha2 demikian dapat sampai menimbulkan kesan 
seolah-olah diadakannja sematjam kampanje dalam sekolah2, 

dan dianggap tidak sesuai pula dengan djiwa murid2 bilamana 
hal perkawinan dan hukum2 pernikahan itu dan lain2 itu, di
rentang pandjang, karena dikuatirkan pada sekolah2 jang de
mikian itu seperti permintaan P.P. & K. untuk dimasukkannja 
buku mengenai materi jang diusulkan. 

Kemudian Djaura bagian Kemescljida.n. 
Bagian Kemesdjidan ini saudara mengenai dua kesimpulan 

jang pokok: 

1. Untuk melantjarkan dan menjelesaikan kesulitan2 tugas 
bag. C (Sectie Bangunan) dan wakaf Kemesdjidan, hen
daklah segera diisi dengan tenaga2 ahli dan tjakap, baik 
di Pusat ataupun di Daerah. 

Pendjelasa.n : 
Seksi2 ini mempunjai semata-mata urusan tehnis untuk 
bangun-bangunan jang berhubungan dengan itu perlu 
adanja tenaga tehnis bangunan. Sedang waktu wakaf ke
mesdjidan harus djuga ada tenaga ahli. 
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2. Kepala Bagian C Propinsi dan jang setingkat, hendaknja 
ditetapkan sebagai Secretaris Badan Pengawas Kas Mes
djid, jang bertanggung djawab penuh hal administrasi 
badan Pengawas Kas Mesdjid Propinsi. 

3. Untuk melantjarkan djalannja administrasi P.K.M. Kab./ 
Kotabesar, hendaklah dikerdjakan oleh pegawai Kuakab./ 
Kobes sebagai anggauta P.K.M. Harian. 

Pendjelasan: 2 dan 3 
Dalam praktijk ternjata, bahwa pekerdjaan administrasi, 
tidak lantjar apabila Pengurus Harian jang mengurusnja 
bukan pegawai. Ketentuan, bahwa hal ini harus diker
djakan oleh Pegawai, perlu dirumuskan didalam peraturan. 

4. Pasal 12 Peraturan Kagri No. 3/52 perkataan: ,,jang bukan 
pegawai Negeri" hendaklah dihapuskan. 

Pendjelasan : 
Ketentuan bahwa hanja Ketua dan anggauta P.K.M. jang 
bukan Pegawai Negeri menerima uang kehormatan dirasa 
tidak adil karena kewadjibannja itu dilakukan diluar wak
tu kantor. 
Pimpinan Kagri belum melihat urgensinja untuk mem

punjai atau mengangkat tenaga2 teknik seperti dinjatakan da
lam usul itu. Karena bila ada keperluan tersebut, dapat diada
kan dalam P .K.M. Pusat, dengan lajanan jang harus diberikan 
oleh bagian sosial dan kemesdjidan bukanlah lapangan sesuatu 
Biro. 

Bilamana advies ini diperlukan maka dapatlah digunakan 
advies tehnik dari instansi2 Pemerintah didaerah jang dahulu 
dinamakan regentschap werken dan pekerdjaan Umum Kabu
paten. Dan dapat diterangkan tentang gambar:? mesdjid serta 
dokumentasi tentang hal ini, telah diadakan oleh Kementerian 
Agama R.I. Bagian D; bahan=nja telah dapat dihimpunkan 
baik dari dalam dan luar-negeri. 

Bilamana diperlukan, dokumentasi ini dapat dipergunakan 
oleh Bagian Kemesdjidan. Kemudian harus diperingatkan, 
bahwa ada literatuur jang diadakan oleh Djawatan Urusan 
Agama Bagian Kemesdjidan mengenai bangunan2 mesdjid 
untulc dipeladjari dengan seksama, mana jang perlu diselidiki 
oleh instansi kita didaerah. 

Demikianlah empat kesimpulan jang bertalian dengan ke
mesdjidan dan Panitya Kas Mesdjid (P.K.M.) 
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5. Pengurus Kas Mesdjid Pusat segera dibentuk. 

Pendjelasan : 
Pekerdjaan dan tanggung djawab dari Jajasan Kas 
Mesdjid tambah hari tambah berat dengan perkembangan 
usaha-usahanja. Pada pokoknja P.K.M. Pusat harian 
adalah merupakan badan executip sedang tanggung dja
wab tersebut semata2 kewadjiban P.K.M. Pusat. 
Tentang hal ini, oleh Pimpinan Kementerian Agama R.I. 

dapat mendjawab sebagai berikut: 
Dalam menghadapi soal P.K.M. (Pengawasan Kas Mesdjid) 

ini perlu diingat, bahwa Kas Mesdjid itu oleh Kementerian 
Agama diinginkan akan mendjadi Badan Otonomi penuh. Tidak 
ditjampuri lagi oleh Kementerian Agama selain soal2 jang mi
nimaal perlu berhubung dengan sumbernja keuangan P.K.M. 
Pusat. 

Ini adalah kuasa lVIenteri Agama dan Kementerian Agama. 
Apa jang tersimpul dalam usuP ini menurut penglihatan Pim
pinan Kementerian Agama dapat ditjapai dengan menginten
sieer Pim pin an P .K.M. Pusat dengan melengkapi organisasinja 
dengan berbagai matjam peraturan2 , dan petundjuk2 serta 
instruksi2 dan berbagai matjam batas:? kekuasaan serta sisteem 
penggunaan dan pengawasan keuangannja, dengan tudjuan, 
bahwa Kas Mesdjid ini mendjadi organisasi jang mempunjai 
pusat, mempunjai hierarcI:iies jang otonom, penuh dan bulat. 

Kewadjiban Kementerian Agama hanja mendjaga agar 
personeel administrasi dan tata-usahanja, keuangan dan per
tanggungan-djawab keuangan dari Kas Mesdjid itu heres, tidak 
usah ditjapai dengan penundjukan tenaga seperti jang diusul
kan. Tetapi tjukuplah dengan memberikan hak dan kewadjiban 
verificatie serta inspeksi dari Kementerian Agama, didelegasi
kan kepada inspeksi Kementerian Agama didaerah. Umpama 
kepada Kantor Urusan Agama Propinsi, Koordinator, Kantor 
Urusan Agama Kabupaten dan sampai ke Ketjamatan:?. Sebab 
kalau Kantor Urusan Agama Propinsi telah dapat didelegeer 
dari Pusat Kementerian Agama, dia tidaklah bertindak atas 
nama Kantor Urusan Agama Propinsi tetapi atas nama Kem. 
Agama. 

Kemudian mengenai soal pengurus, hal ini akan diperha
tikan dan setjepatnja oleh Kementerian Agama di Djakarta 
nanti akan diadakan rapat segi-tiga, jaitu Djawatan Urusan 
Agama, P.K.:M. dan Kementerian Agama sendiri. Selesai Bag. 
Kemesdjidan. Kini bagian Kepenghuluan. 
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Kementerian Agama dapat memberikan keterangan sbb.: 
Dalam soal jang berkisar disekitar usaha 2 setjara ekspe

rimen menggiatkan diri dalam hal memperketjil pertjeraian, 
dengan djalan menjertai kegiatan2, seperti telah berlaku di 
Djakarta. Sebenarnja Kementerian Agama ingin dapat penga
Iaman untuk mewudjudkan satu tjara bekerdja jang dalam 
prakteknja nanti serta menurut peraturannja dan untuk di
wudjudkan satu tjara bekerdja dari naib kita di ketjamatan. 
Pekerdjaan ini sebenarnja termasuk dalam rangkaian kerdja 
jang beraneka wana dikenaiban kita di Ketjamatan sebagai 
instansi kita jang terbawah sekali dan berhadapan langsung 
dengan masjarakat. 

Bilamana hal ini belum dapat dilaksanakan, adalah ka
rena kita dalam saat ini belum mempunjai pengalaman, belum 
mempunjai sistematik, dan belum pula mempunjai tenaga di 
l{etjamatan, jang ketjakapannja sepadan dengan apa jang 
dihadjatkan oleh pekerdjaan2 itu. Kalau soal ini dipisahkan 
dari persoalan2 N.T.R., dan dimasukkan kedalam djurusan 
ibadah sosial, pimpinan Kementerian Agama berpendapat, 
bahwa hal ini dalam prakteknja akan melalui saluran jang 
buntu, sebab penampungannja harus bergRnrlengA.n sekali de
ngan pekerdjaan2 jang bertalian dengan N.T.R. Sekalipun di
akui adanja segi2 ibadah sosialnja pada urusan ini, seperti 
bilamana kita hendak meneliti dan memperintji segP lain akan 
dapat diketemukan pada persoalan tadi, seperti segi penerang
an, pendidikan dan begitulah seterusnja. 

Dan Pimpinan Kementerian Agama berpendapat, bahwa 
sebaiknja usaha2 jang kita namakan kesedjahteraan rumah 
tangga, lebih tepat tetap merupakan satu madjlis, satu badan 
setengah resmi, jang berada diluar instansi kita, tetapi dipim
pin oleh instansi kita dengan tenaga-tenaganja jang ditambah 
lagi dengan exponen2 masjarakat. Dan tenaga2 itu nanti dapat 
diberikan honorarium berdasarkan ketentuan2 dalam surat 
edaran Perdana Men teri. 

Untuk itu, maka perlu madjlis2 tersebut merupakan ba
dan2 bebas, jang pembentukannja disahkan oleh Kementerian 
Agama. Dan oleh karena soalnja adalah chusus mempertim
bangkan haJ!! jang bertalian dengan N.T.R. untuk ummat Islam, 
maka perlu saja kemukakan disini, sedikit rechtzetting ter
hadap Kantor Urusan Agama Propinsi Djawa Barat, adalah 
terlalu melampaui tudjuan dari rnaksud jang ada dibelakang
nja. Sebab Panitya Djawa Barat itu rneliputi semua agama2

, 
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walaupun saja dapat mengerti dan menghargai tudjuan2 jang 
sedjauh mungkin, akan tetapi jang sangat kita perlukan setjara 
praktis, hendaknja hanja terbatas kepada N.T.R. untuk ummat 
Islam. 

Soalnja bukannja kita ingin memusatkan perhatian pada 
satu golongan dan melupakan golongan jang lainnja, akan 
tetapi adalah semua akibat dari kedudukan hukum persoalan 
N.T.R. bagi masing-masing golongan agama. Saudara
saudara, bagi golongan-golongan bangsa kita, jang soal 
N.T.R. nja dikuasai oleh undang2 tertulis, baik merupakan B.W. 
(Undang2 Hukum perdata), kalau dapat dimuka pengadilan 
dibuktikan oleh adanja overspel, adanja perzinaan, oleh salah 
satu dari partners, dalam pernikahan itu, kedua bila mana 
dapat dibuktikan kepada pengadilan adanja jang dinamakan 
oleh undang2 kwaadwillige verlating (meninggalkan setjara 
sengadja dan setjara tidak baik). 

Sedang bagi umat Islam karena soal N.T.R.-nja tidak di
kuasai oleh undang2 tertulis, tetapi dikuasai oleh undang2 

agamanja, oleh sjariat Islam, maka praktis suami itu mendjadi 
hakim bagi dirinja sendiri. Tiap2 suami menentukan hak atau 
tidaknja dia mentjeraikan (isterinja) bersandarkan kepada 
ketentuan dalam sjariaat. 

Perbedaan ini adalah sebagai akibat dari ketentuan hukum 
jang berlaku bagi masing2 golongan. Pada golongan jang tun
duk pada hukum N.T.R.-nja kepada hukum tertulis, maka jg. 
djadi hakim ialah pengadilan, dan pengadilan itu hanja mem
beri kemungkinan untuk mendjatuhkan talak, terhadap kedua 
pintu, jaitu bilamana ada overspel dan scheiding van tabel en 
bed, alasan lain tidak dapat dimadjukan kepada pengadilan 
walaupun untuk mendjatuhkan talak. Tetapi bagi ummat 
Islam, jang mempunjai sjariat, suamilah jang menentukan 
suara terachir, didalam penentuan itu. Sebabnja dalam hal ini 
banjak tergantung kepada tingkatan keinsjafan, tergantung 
kepada tingkatan pendidikan dan masjarakat dari umat jang 
berkepentingan dalam persoalannja. Ini jang berhubungan 
dengan jang dinamakan kesedjahteraan rumah tangga. 

Jang ketiga, soal jang bertalian dengan ibadah Hadji, 
jang sampai sekarang masih berada dalam tugas Bagian E, 
tugas tata-usahanja sampai dimasukkan djadi tugas Bagian 
lbadah Sosial. 
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Djawaban Kagri tidak ada keberatan apa:?, karena soal 
in1 sudah sedjak dua tahun jang lalu telah diandjurkan oleh 
Kagri. 

Malahan ada Kuap jang memasukkan urusan Hadji itu 
pada bagian ibadah sosialnja. Dan ada jang masih tetap 
mengungkungnja dalam Bagian A-nja. Djadi untuk uniformi
teit, saja sangat setudju usul ini dilaksanakan, untuk memper
oleh keseragamannja. 

Sdr.2 Sekian, dan selesailah hal2 jang berhubungan 
dengan kesimpulan2 dari rapat chususi Djaura. 

Sekarang mengenai kesimpulan2 rapat chususi Djapencla. 

I. MENGENAI KETATA-USAHAAN. 
1. Organisatoris. 

a. Djangan sampai ada pekerdjaan:? administrasi terlepas 
dari pimpinan dan tanggung djawab pimpinan tata 
us aha. . 

b. Pemisahan antara pedjabat administratief dan pedjabat 
tehnis dalam tahun ini djuga diselenggarakan. 

c. Supaja penetapan Menteri Agama No. 10 tahun 1953 
ditindjau kembali (lni dimasukkan pada kesimpulan per
sonalia). 

Djawabannja mengenai jang soal terachir ini, saja kira 
sudah tjukup terang. Mengenai pemisahan saja peringatkan, 
bahwa hendaknja oleh Djapenda soal ini djangan dipandang 
sebagai soal baru, karena soalnja telah diperintahkan melalui 
Peraturan Menteri Agama No. 9, 10 dan 11th. 1952. Dan dida
lam Konperensi Sukabumi, sekali lagi didjelaskan rnalah diin
struksikan didalarn rapat chususi Djapenda sendiri. Djadi 
soalnja bilamana belum terlaksana dibeberapa daerah hendak
nja diminta ketaatan supaja ketentuan itu dilaksanakan Fasal 
2 tentang: 
2. Sysim: 
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Supaja ada kesatuan administrasi dikantor. 
a. tingkat pusat. 
b. ,, propinsi. 
c. ,, kabupaten dan 
d. ,, disekolah:?. 
Kesemuanja itu hendaknja disimpulkan dalam sebuah buku 
untuk didjadikan handleiding bagi pegawai2 administrasi. 



Supaja diadakan kursus:! administrasi dengan mempergu
nakan handleiding tsb. diatas. 

Ini sedjalan dengan apa jang diharapkan oleh pimpinan 
Kagri dan karenanja kita hanja mengutjapkan sjukur Alham
dulillah. 

Dan begitu seterusnja, maka dapat kita mengonderstreep
nja dan turut mengandjurkan rumusan kesimpulan berikutnja 
jang menjinggung soal~ jang baru saja njatakan itu. 

Djawaban Pimpinan Kementerian ialah, silakan. Kita 
ada dibelakang. 
3. Alat2 jang dipergunal<an : 

Barang2 (formulir~) jang sudah diadakan uniformtie- dan 
normalisatienja, supaja oleh pusat ditjetak centraal pada 
pertjetakan negara dibagikan ke kantor:i administrasi di
daerahl!. 

Opmerking kita, itu hanja merupakan sesuatu kesediaan 
apa jang oleh Kagri telah diandjurkannja. 

II. MENGENAI KEPEGAWAIAN. 
1. Berhubung dengan timbulnja sjarat:? baru bagi pengang

katan pegawai/guru:i agama dalam keadaan tidak sekaligus, 
maka diusulkan supaja segala usul:! jang telah diadjukan 
oleh Kapendap:? sebelum sjarat:i baru itu disampaikan ke
daerah ~ akan terus dilaksanakan oleh Djapenda menurut 
procedure pada waktu usul diadjukan. 

2. Kepindahan pegawai2 dari daerah jang aman kedaerah jang 
kurang aman berhubung dengan alasan:? politik atau lain
nja, maka diusulkan supaja mendapat kenaikan pangkat 
luar biasa sebagaimana pernah berlaku b.agi pegawai dalam 
lingkungan Kementerian Dalam Negeri. 

Djawabnja, saja verwijs kepada pengantar saja tadi. 
Begitu djuga soal berikutnja tentang kepegawaian jang ber
bunji ,,kepindahan pegawai". 
Komentar tidak perlu. 
3. Berhubung dengan adanja peraturan jang memperbolehkan 

pegawai2 negeri untuk mengadjar pada sekolah2 dalam ling
kungan Kementerian P.P. & K. dalam masa dinas djam 
bekerdja, maka diusulkan supaja diadakan pula peraturang 
jang sama untuk mengadjar pada sekolah:i dalam lingkungan 
Kementerian Agama dan madrasah jang mendapat bantuan 
dari Kagri. 
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Djapenda dipersilahkan kepada Pimpinan Kementerian 
Peraturan jang bersangkutan dengan itu dari P.P. dan K., 
agar atas prinsip concordansi Kementerian dapat pula meng
adakannja untuk dapat pengesahan dari Pemerintah. 
4. Berhubung dengan sudah terasanja kekurangan tenaga pada 

Kapendap 2 disekolah perkembangan tugas dan tanggung 
djawab Kapendap= jang makin lama makin besar dan luas, 
maka diusulkan supaja Penetapan Magri No. 10 tahun 1953 
dapat ditindjau kembali sehingga formasi Kapendap + Ins
peksi Wilajah dapat mentjukupi 48 orang (tergabung anta
ra Kapendap dan Inspeksi Wilajah). 
Djawab Pimpinan Kementerian boleh sadja mengadakan 

penggeseran formasi asal tidak menimbulkan akibat tambahan 
djumlah formasi dan penambahan akibat keuangan. 

Memang oleh karena sampai sekarang banjak pedjabat2 

didaerah jang pangkatnja memakai Acting dan pemangku. 
5. Oleh karena sampai sekarang, masih banjak diantara pe

djabat2 didaerah= jang pangkatnja masih pakai acting dan 
pemangku jang telah dipangkunja bertahun-tahun, maka di
usulkan supaja acting= itu segera dapat dihilangkan. 

6. Berhubung banjaknja terdapat dalam Iingkungan Djapenda, 
pegawai/guru= jang djabatan pegawai bulanan, maka di
usulkan, supaja didjadikan pegawai2 organik. 

Soalnja tergantung dengan Djapenda sendiri, sampai di
mana tenaga2 jang bersangkutan dapat dilihatnja telah tjukup 
memenuhi sjarat2 ketjakapan dan lain sebagainja. 
7. Mengingat kesulitan= jang dipikul oleh pegawai:i dimasa ini 

dilapangan ekonomi jang mempunjai pengaruh besar bagi 
masing• pegawai dalam menunaikan tugas kewadjibannja 
sehari-hari maka diusulkan supaja kenaikan gadji dan ke
naikan pangkat bagi pegawai2 jang telah mempunjai tjukup 
sjarat untuk itu, diberikan dan diselenggarakan dengan 
segera dengan mengindahkan procedure jang berlaku. 

Ini, saja kira hanja menambahkan herinnering kesekian 
kalinja untuk Sdr. Ibrahim belaka. Mungkin djuga untuk Sdr. 
Gaf oer dan stafnja sendiri. 

Djustru prosedure jang berlaku itu jang masih harus di
tepati. Kemudian mengenai keuangan. Saja kira tidak 
usah saja batjakan, karena tadi telah dinjatakan dalam ke
putusan Pimpinan Kagri, bahwa satu dan lain jang berhubung-
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an dengan soal begroting, anggaran belandja dan keuangan 
akan dipertimbangkan dan dibehandel di Pusat. 

Djawaban resmi sudah tentu kemudian akan diberikan. 
Tentang keuangan ini jang saja dapat kemukakan disini ialah, 
kepada semua Djawatan Kagri telah menjatakan bersedia, 
melaksanakan perwudjudan otonominja dalam urusan penge
luaran otorisasi besluit terhadap pengeluaran2 routine. 

Soalnja Kagri akan menunggu isjarat dari Djawatan2 itu. 
Siap sediakah dengan tenaga dan kesanggupan administrasinja 
jang sekarang untuk menampungnja? · 

Saja pandang berhubung dengan soal keuangan. Sehingga 
saja tidak usah batjakan dan memberi djawaban atas soal tsb. 

Soal keuangan dan selandjutnja saja verwijs kepada Dja
waban tadi; 

Sekarang mengenai pembagian bantuan kepada Madrasah2 

diluar Djawa dan Madura; 

IV. MENGENAI PENJELENGGARAAN: 
1. Bantuan madrasah untuk tahun 1954/1955, dapat dikeluar

kan tahun ini djuga. 
2. Tjara pembagian uang bantuan11 madrasah diluar Djawa dan 

Madura, dapat hendaknja diatur dalam satu ketentuan 
chusus. 

3. Bantuan madrasah, dapat hendaknja, ditambah djumlah 
uangnja dari jang sudah~. 

Saja silahkan Djapenda untuk merentjanakan peraturan 
jang dihadjatkan itu. 

4. Rentjana P .G.A. Di tiap keresidenan, supaja lekas diseleng
garakan P.G.A. P./Negeri. 
Saja kira ini sudah memang djacli rentjana, tjmna penam

pungannja melalui bermatjam2 kebidjaksanaan. Ada jang me
lalui pemberian subsidie pada P.G.A. Partikulir, dan ada jang 
diselenggarakan sendiri. Soalnja tergantung kepada keuangan 
pula, dus sama seperti tadi. 

5. Pengiriman buku11 dan alaf' peladjaran ke Kapendak1 dapat 
hendaknja diatur dengan sebaik-baiknja. 

Saja kira ini adalah soal Djapenda sencliri, bukan soal Kagri. 
begitu djuga soal jang berbunji: 

129 



6. Buku= dikirimkan kepada Kapendak~, hcndaklah buku= jang 
benar= dihadjati olch madrasah. 

Mutu peladjaran agama di P.G.A. supaja dipertinggi se
hingga dapat memenuhi hadjat masjarakat Islam dan para 
abiturien sungguh2 Guru Agama minded. 

8. Pendidikan achlaq peladjar: P .G.A. supaja lebih diperdalam 
umpamanja didjaga kesusilaannja ibadahnja, dan diwaktu 
penerimaan murid sjarat"nja diperberat, umpamanja dengan 
pengakuan sanggup mematuhi sjarat" Islam. 

9. Kapendap/Kapendak hendaklah lebih mentaati dan memper
hatikan instruksig dari Djapenda. 
Djawabnja berhubungan dengan anggaran belandja tadi. 

Dengan demikian selesailah Djapenda. 
Sekarang sampai giliran dari Djapena. 
Saja mohon izin pimpinan untuk minta bantuan salah se

orang dari Djapena untuk membatjakan seluruhnja dulu, ke
mudian djawaban dan pendjelasan umum dari pimpinan Kagri. 

Djapena dalam rapat= chususi dan panitya= ad hocnja dalam 
rangka Konperensi Kementerian Agama ke-VI tgl. 25-30 Djuni 
1955 di Tretes. 

Setelah mendengarkan uraian= pimpinan Djapena dan sa
ran= serta laporan= Kapenap/Kapena dan koordinator Pena 
seluruh Indonesia. 

Dengan memperhatikan petundjuk!! Magri, Sek. Djen Kagri, 
wakil Bg. Pegawai, Bg. Perbendaharaan Kagri, mengambil ke
simpulang sebagai berikut : 

Bagia.n A: 
1. Membeajai latihan GAH di 5 Kapenap Djawa Timur, Djawa 

Tengah, Daerah Istimewa Djokja, Djawa Barat, dan Djakar
ta Raya, dengan beaja Rp. 25.000,-. 

2. Mempergunakan wang jang tersedia Rp. 150.000,- untuk 
Kapenap agar dipergunakan buat pembelian : 
a. taperecorder 6-b a Rp. 10.000,-. 
b. fototoestel 4-b a Rp. 5.000,-
c. membeli perlengkapan kantor Rp. 5.000,- tiap= Kapenap. 

3. Otorisasi buat bibliotheek-kerdja karena sangat terbatas 
wangnja, masih dilakukan oleh Djapena, belum dapat dise
rahkan kepada KapenapjKapena. 
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4. Mengadakan pameran di Makasar th. 1955 dengan beaJa 
Rp. 15.000,- sedang di Palembang th. 1956. 

5. Untuk mempertjepat pekerdjaan~ pembuatan surat2 kepu
tusan GAH dilakukan oleh Kapenap/Kapena, lalu dikirim 
ke Djapena buat ditanda tangani oleh Kepala Djawatan. 
Demikian djuga jang mengenai pelaksanaan Penetapan 
Menteri Agama No. 6/1955 tentang ongkos kendaraan GAH. 

6. Usul. 
a. supaja ongkos kendaraan GAH th. 1953 dapat dibajar 

pula. 
b. pengangkatan GAH supaja dilakukan oleh Kapenap. 
c. supaja Penetapan Menteri Agama No. 26/54 fatsal 6 

ditindjau kembali, sehingga berbunji sbb. : 

pasal 6 : 
a. Pegawai:! didaerah:! jang menurut formasi ditetapkan 

dalam golongan/ruang IV PGP keatas, akan tetapi 
berhubung dengan sesuatu hal belum memperoleh 
tingkatan itu dan pegawai= technis jang functienja 
sebagai djuru penerangan dan/ atau propagandis. 

d. BKP A supaja diberi status resmi, walaupun tidak dibia
jai pemerintah. 

c. Kagri supaja memperkenankan instansi2 Kagri di :Maluku 
buat mempergunakan kapal propinsi buat tourne:1-nja 
dengan segala konsekwensinja. 

f. Honorarium buat GAH jang bertugas diasrama2 maha
siswa ditinggikan umpamanja sama dengan honorarium 
guru Siv.IA a Rp. 60,- per djamnja. 

g. merobah organisasi Bg. A sbb. : 
Seks~ keuangan dan seksi pegawai didjadikan sub bagian 
(lihat lampiran Bg. A). 

Bagian B. 
1. Merentjanakan kampanje penerangan buat masa 6 bulan 

(Djuni - Desember 1955) jang meliputi kepentingan Kagri, 
Kementerian: lainnja dan persoalan umum, termasuk peme
liharaan moraal dalam pemilihan umum, pemulihan keaman
an dan pemberantasan korrupsi dan krisis moreel. 

2. Menjempurnakan tuntunan: kerdja seksi2 Bg. B (lihat lam
piran Bg. B). 

3. Menetapkan pendirian terhadap ,,penerangan dibawah satu 
bendera ,,dan" instruksi bersama Kagri - Kempen". (lihat 
lampiran B). 
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4. Guna melantjarkan pelaksanaan soundboxship diminta 
Kagri mengandjurkan instansi Kagri didaerah buat: 
a. menentukan petugas chusus menghadapi Pena. 

b. memudahkan pemberian bahan=. 
Bagian C. 
1. Menganggap perlu adanja batas minimum bagi djumlah pe

serta penjuluhan agama diasrama-asrama dsb. untuk mem
peroleh pemberian seorang G.A.H. Dan batas minimum itu 
ialah 10 orang. 

2. Menganggap perlu adanja instansi pengawas/inspeksi bagi 
pelaksanaan pekerdjaan G.A.H. Instansi tsb. mendjadi Seksi 
baru dari Bg. C., baik di Djapena maupun di Kapenap/ 
Kapena. 

3. Menganggap perlu, bahwa Kapenap/Kapena diberi hak me
nerbitkan tuntunan bagi para G.A.H. dalam daerah sendiri. 

4. Mengharapkan supaja hak mengangkat/memindahkan GAH 
didelegeer /dikuasakan oleh Kepala Djapena kepada kepala 
Kapenap/Kapena. 

5. Mengharapkan supaja Kagri berusaha akan penerbitan Thu
shaf Alqur'an dan lain-lain buku agama dalam huruf ,,buta" 
(Braille). 

6. Mengharapkan perhatian jang sungguh= atas keperluan ci
vilisasi suku= bangsa Indonesia jang masih terbelakang, se
perti a.I. Badui (Banten}, Kubu (Palembang), Mentawai 
(Sumatera-Tengah), Dajak (Kalimantan), dll. 

7. Mengharapkan supaja bg. C. menambah perhatiannja atas 
usaha = pemberantasan demoralisasi, rasialisme, ratioisme, 
atheisme, perdjudian dan lam= perbuatan ma'sjiat. 

8. Mengharapkan supaja Bg. C memperdjoangkan akan dila
rangnja film= dan gambar= reklame serta buku= jang mem
bangkitkan naf su ketjabulan. 

9. Mengharapkan supaja Bg. C berusaha akan penerbitan bu
kul! sedjarah kebudajaan, sedjarah agama2 di Indonesia, se
djak masuknja sampai kini. 

10. Mengharapkan pengoperan urusan P.H.B.I. dari komptensi 
Bg. C ke Bg. B. 
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Hal pemasangan. tanda gmnbar untuk Pemilihan Umu.m di 
Masdjid. 

Panitya ad hoc jang dibentuk oleh Konperensi Kerdja 
Kagri ke-VI seksi Djapena pada tgl. 28-6-1955, setelah mem
bitjarakan dari segala segi soal pemasangan tanda gambar da
lam pemilihan umum dimasdjid-masdjid : 

Mengingat a. bahwa Kagri tidak kompeten untuk men-
tjampuri urusan intern keagamaan, 

b. bahwa ditiap' masdjid sudah ada pengurus
nja jang berhak mengatur segala sesuatu 
jang bertalian dengan masdjidnja. 

Berpendapat: bahwa Kagri tidak berkompeten untuk men
tjampuri soal pemasangan tanda gambar 
dalam pemilihan umum di masdjid2

• 

Dengan demikian Sdr.:.?, maka telah dipersaksikan dan di
dengarkan rangkaian kesimpulan:: serta usul jang dihasilkan 
oleh sidang2 Chususi Djapena. 

Djawaban Pimpinan Kementerian atas hal ini semua, jaitu 
minus soal2 kepegawaian, soal keuangan, soal jang bertalian 
dengan perobahan Peraturan Menteri Agama No. 9, 10 dan 
11 tahun 1952, maka jang dapat kita kemukakan, pernjataan 
suka sjultur, bahwa Djapena dalam rapat:.? chususinja telah 
benar2 berhasil memahami apa jang djustru diandjurkan da
lam pidato iftitah Bapak Menteri. J akni apa jang beliau antara 
lain menjerukan agar Djapena berhasil dalam Konperensi ini 
menemukan norm:? baru jang lebih membuat dirinja lebih effec
tief dan lebih sesuai kepada kebutuhan2 masjarakat. Dan apa 
jang telah dibatjakan oleh Sdr. Musa'l Machfoeld tadi, menu
rut pandangan dan hemat kami adalah sedjalan dan segaris 
dengan seruan bapak Menteri dan kami sendiri, hanja tinggal 
n1engiakan dan menjatakan berdiri dibelakang Djapena dalam 
melaksanakan tugas2 jg telah dirantjangkan dan didetaileer dan 
dipositifeer tentang hal2 pertalian dengan Djapena, opmerking 
Kagri hanja mengenai 3 hal. 
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Selainnja sambutan umum jang baru:i telah kita lahirkan 
ialah ke-1. Mengenai apa sebabnja Pimpinan Kagri tidak dapat 
menjetudjui djumlah minimum untuk peserta atau pengikut 
penjuluhan Agama jang diselenggarakan dalam lingkungan 
Kompetensi Djapena ditetapkan pada djumlah 10 orang. Kita 
tidak menjetudjuinja itu Sdr.~. karena sifatnja tugas Djapena 
dalam lapangan Penjuluhan agama ini adalah bertalian dengan 
apa jang kita kenal dengan nama pendidikan masjarakat, pen
didikan massa. Massa menggambarkan sesuatu jang banjak. 
kalau masa kita gambarkan dengan bilangan 10 orang maka _ 
akan timbul pertanjaan. Dimana lapangan usaha untuk tenaga:! 
partikulir, untuk tenaga:! merdeka dari masjarakat kalau 10 
orang itu sadja sudah harus ditampung oleh negara? Ini se
babnja Sdr.:i dengan berdasarkan statistik jang disampaikan 

· kepada kita oleh Djapena dan oleh Djawatan Kependjaraan 
Negeri. Pimpinan Kagri memandang lebih tepat bila minimum 
itu dipantjangkan pada djumlah 50 orang. 

Soal ke-2. jaitu kesimpulan dari bagian C, jang tersebut 
pada angka 9 berbunji: ,,Mengharapkan supaja bagian C ber
usaha untuk penerbitan buku~ sedjarah kebudajaan, sedjarah 
agama:i di Indonesia, sedjak masuknja sampai kini". 

Djawab Pimpinan Kementerian ialah sebagai berikut: 
Djapena hendaknja sangat berhati2 dengan soal sedjarah 

itu. Karena soal sedjarah, tidak masuk pada hal jang harus 
ditanggung dan dikerdjakan oleh Kementerian Agama, walau
pun berhubungan dengan soal sedjarah Agama. Karena soalnja 
adalah soal ilmijah. Hendaknja kita serahkanlah persoalan ini 
pada instansi pertama. Pekerdjaan demikian dikerdjakan dan 
diselami oleh instituut:i ilmijah dari negara, jang competent 
dan chusus ditundjuk untuk ini. Dalam hubungan dengan ini, 
perlu saja peringatkan akan adanja satu panitia Negara untuk 
mengadakan penjelidikan tentang sedjarah bangsa Indonesia, 
dalam segala aspeknja termasuk aspek agamanja. Jang setahu 
saja diketuai oleh Mr. Wongsonegoro, dan anggauta-anggauta
nja terdiri dari sardjana:i seperti Prof. Supomo, Prof. Prijo
dan lain-lain. 

Memang betul panitia Negara ini belum pernah aktief, 
dan hingga kini belum pernah terlihat tanda:i akan kehidupan
nja tetapi walaupun demikian selama panitia itu belum dibu
barkan, tetapi kita dapat betreden terreinnja, tetapi jang da
pat dikerdjakan oleh Djapena ialah menghimpun, menemukan 
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bahan:?, baik jang bersifat dokumentasi, ichtis;ar:? atau lain2 

untuk dikemukakan disumbangkan kepada instituut:: atau in
stansi2 seperti jang tadi kita maksudkan itu. 

Pun dapat pula Djapena dalam hubungan dengan soal ini 
menundjukan djasanja dalam menemukan dalam buku:.i pela
djaran tentang sedjarah akan adanja segP jang dipandang 
bertentangan dengan kebenaran:: objektief. Ini soal jang kedua. 

Soal ketiga, ialah bertalian dengan soal tanda gambar 
dalam pemilihan Umum, dimesdjid:?. Hal ini oleh Pimpinan 
Kagri akan dibawa kepusat, utk. dipikirkan serta dipertim
bangkan dengan keterangan, bahwa Kagri tidak dapat mem
benarkan kesimpulan jang dihasilkan oleh Djapena itu, karena 
dalam kenjataannja Kagri sering dihadapkan kepada persoa
lan2 demikian jang menghadjatkan adanja satu suara, satu 
advies, satu pertimbangan, satu pengambilan sikap, dari in
stansi negara jang bertugas tentang agama. Didalam hal ini 
ialah Kagri. Djadi tidak bisa kita hanja "hand of" dan passief, 
karena sdr2 tempo2 kita harus djuga memberi djalan untuk 
penjelesaian sesuatu pertikaian jang banjak sekali timbul 
mengenai soal itu. 

Ketiga perkara tadi, ialah jang oleh pimpinan Kagri jang 
dipandang perlu setjara chusus dikemukakan sebagai sambu
tan atau djawaban atas rangkaian kesimpulan2 dan usul2 dari 
rapat2 chususi Djapena. 

Dengan demikian maka selesailah Djapena. Sekarang 
saja sampai kepada giliran Birpa. 

Tentang Birpa saja mohon izin pula pada pimpinan untuk 
meminta bantuan pada salah seorang dari Birpa sendiri untuk 
membantu saja membitjarakan rangkaian kesimpulan2 Bironja 
itu. 

I. Run1usan sighat ta'liq. 
a. mengusulkan kepada Kementerian Agama i.e. Djawatan 

Urusan Agama, sighat ta'liq sebagai berikut: 

• . . ) 
-:... 

,,Sesudah aqad nikah, saja .................................. .. 
bin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . berdjandji dengan sesungguh ha ti, 
bahwa saja akan menepati kewadjiban saja sebagai seorang 
suami jang baik, dan akan saja pergauli isteri saja bernama 
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.................. binti ..................... dengan mu'asjarah bil-
ma'ruf menurut adjaran Sjari'at Agama Islam. 

Selandjutnja saja mengiqrarkan sighat ta'liq atas is
teri saja itu seperti berikut : 

Sewaktu-waktu saja: 
(1) Meninggalkan isteri saja tersebut enam bulan bertu

rut-turut, 
(2) atau saja tidak memberi nafakah wadjib kepadanja 3 

bulan lamanja, 
(3) atau saja menjakiti badan/djasmani isteri saja itu, 
( 4) atau saja membiarkan (tidak memperdulikan) isteri 

saja itu enam bulan lamanja, 
maka apabila isteri saja tidak ridla dan mengadukan halnja 
kepada pengadilan Agama a tau petugas jang diberi hak 
mengurus pengaduan itu, dan pengaduannja dibenarkan 
serta diterima oleh pengadilan atau petguas tersebut, dan 
isteri saja itu membajar uang sebesar Rp. 2,50 sebagai 
iwadl (pengganti) kepada saja, maka djatuhlah talaq satu 
saja kepadanja. 

I<epada pengadilan atau petugas tersebut tadi saja 
kuasakan untuk menerima uang iwadl (pengganti) itu dan 
kemudian memberikannja untuk keperluan ibadah sosial". 

b. jang dimaksud dengan ,,petugas jang diberi hak mengurus 
pengaduan itu", ialah petugas jang diangkat oleh Kemen
terian Agama ditempat=' jang tidak ada pengadilan Agama
nja. Hendaknja petugas itu adalah pegawai jang mempunjai 
keahlian didalam hukum Agama Islam, umpama Penghulu 
(ja'ni Penghulu jang dimaksud oleh P.G.P.) dan baiknja 
dalam tiap Kabupaten atau daerah jang setingkat dengan 
itu hanja seorang petugas sadja. 

Untuk mendjamin tindakan adil dari petugas itu hendaknja 
dalam mengurus perkara pelanggaran ta'liq tersebut petu
gas ini dibantu oleh sekurang-kurangnja orang ahli Agama 
Islam. · 

II. Tata-usaha. 
a. menerima dan mengesahkan Code-index sebagai termaktub 

didalam Instruksi Biro Peradilan Agama tgl. 5 Djanuari 
1955 No. Aa/4/75 untuk dipergunakan oleh seluruh peng
adilan Agama mulai tgl. 1 Djanurai 1955 dan pengadilan 
Agama tinggi mulai tgl. 1 Djanuri 1956. 
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b. keseragaman penggunaan tjontoh= surat keputusan peng
adilan Agama dan laporan~ sebagai termaktub didalam Ins
truksi Biro Peradilan Agama tgl. 30 Nopember 1954 No. 
A/l/1/145/54 dan tgl. 8 Desember 1954 No. A/l/1/150/54 
jang berlaku mulai tanggal 1 Djanuari 1955 disetudjui de
ngan sedikit perobahan : 
Tjontoh= jang dimaksudkan itu ialah sebagai berikut : 
(1) Tjontoh A.l: Daftar penerimaan perkara, 
(2) Tjontoh A.2: Daftar fahrasat keputusan, 
( 3) Tjontoh B.1: Surat keputusan, 
( 4) Tjontoh B.2: Salinan surat keputusan, 
(5) Tjontoh B.3: Surat tanda tjerai, 
(6) Tjontoh C.1: Laporan pertjeraian kepada KUA Kah. 
(7) Tjontoh D.1: Laporan tentang perkara jang diterima 

dan diputus, 
(8) Tjontoh D.2: Laporan tentang penerimaan beaja per

kara, 
(9) Tjontoh D.3: Laporan tentang sidang, 

m. Pakaian resmi wal{tu sidang. 
Menjetudjui keputusan Konperensi ,,Dinas ke-V Kemente

rian Agama di Semarang tentang "pakaian resmi" untuk para 
Ketua, Panitera dan Anggauta Pengadilan Agama jang harus 
dipakai dalam waktu sidang. 

I. l{etna : 
1. Balto (sematjam mantel) hitam, berkantjing 6 (enam) 

dubbelrij. 
2. Sorban bagi mereka jang telah mendjalankan hadji. 

Songkok (pitji) bersungging bagi mereka jang belum 
mendjalankan hadji. 

3. Kemedja putih berkraag tegak (staande kraag). 
4. Tjelana pandjang/sarung jang dipandang pantes. 
5. Sepatu berwarna hitam dan baiknja berkaos kaki. 

II. Panitera : 
1. Djas buka hitam. 
2. Pitji hitam. 
3. Kemedja putih, tjelana pandjang jang pantes. 
4. sepatu. 

III. Anggauta : 
1. Djas hitam. 
2. Sorban/pitji hitam. 
3. Tjelana pandjang/sarung jang pantas. 
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IV. Peratw·an Menteri Agama jang berlrnnaan dengan Biro 
Pera<lila n Agama. 

a. Nama ,,Biro Peradilan Agama" tidak perlu diganti. 
b. lvlengusulkan perobahan didalam Peraturan Menteri Agama 

No. 10 tahun 1952 : 

(1) Bab I Pasal 3 sub V ajat c dirubah sehingga berbunji: 
c. 1. mendamaikan perselisihan suami-isteri dan ber

ichtiar untuk merukunkan mereka kembali. 
2. Membuat berita atjaranja. 
3. Menjampaikan pengaduan suami-isteri itu ke

pada pengadilan Agama jang bersangkutan 
dengan disertai berita-atjaranja, apabila usaha 
mendamaikan itu tidak berhasil. . 

4. menjelenggarakan surat panggilan (relaas) dari 
pengadilan Agama terhadap suami-isteri jang 
berperkara. 

(2) Bab IV pasal 10. 
Ajat (1) kata= ,,Pengadilan Agama dan Mahkamah Is
lam Tinggi" diganti dengan ,,Pengadilan Agama dan 
Pengadilan Agama Tinggi". 
Ajat (3) ditambah dcngan ,,dan hari libur". 

( 3) Bab IV pasal 11. 
Sesudah ajat II ,,Mahkamah Islam Tinggi", 
kemudian: 

III. Kerapatan Qadi Besar. 
IV. Pengadilan Agama. 
V. Kerapatan Qadi. 

VI. Madjelis (Pengadilan) Agama Islam. 
VII. Mahkamah Balai Agama. 

VIII. Mahkamah Sjar'ijah. 

( 4) Pasal 12. sub IA pada Bagian Tata-Usaha ditambah 
dengan : 6 Seksi Verifikasi. 
Semua rangkaian kata= ,,Mahkamah Islam Tinggi dan 
Pengadilan Agama" atau ,,Pengadilan Agama dan Mah
kamah Islam Tinggi" diganti dengan ,,Pengadilan 
Agama Tinggi". 

c. Penetapan Menteri Agama No. 38 dan 41 th. 1952 hendaknja 
dirobah sesuai dengan usul:i sebagai tsb. dalam sub b diatas. 

d. Penetapan Menteri Agama No. 17 tahun 1952. 
(1) Pasal 1 ten tang formasi hendaknja ditindjau kembali 
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disesuaikan dengan daradjat Kerapatan Qadi Bcsar se
bagai pengadilan Agama tinggi. 
Tentang hal ini Biro Peradilan Agama akan menjam
paikan usui= tersendiri, sesuai dengan keputusan sidang. 

(2) Pasal 3. uang sidang untuk wakil Ketua dinaikkan 
mendjadi Rp. 35,- dan untuk anggauta Rp. 20,-. 

( 3) Pasal 4. ajat 3 s/d 6, dirobah dan disesuaikan dengan 
pasal 12 stbl. 1937 No. 638. 

e. Penetapan Menteri Agama No. 16 tahun 1952 hcndaknja 
ditindjau kembali agar formasi Kerapatan Qadi sederadjat 
dengan Pengadilan Agama. 

f. Peraturan Menteri Agama No. 4 tahun 1950. 
Pasal 2. Beaja perkara pada Pengadilan Agama dinaikkan 
mendjadi Rp. 10,- untuk tiap perkara. 

g. Peraturan Menteri Agama No. 8 tahun 1950. 
Kepada anggauta pengganti Mahkamah Islam Tinggi diberi 
uang duduk Rp. 30,- tiap sidang ( pasal 1). 

V. Hak itsbat dan ro'jatul hilal. 
a. Menteri Agama berhak meng-itsbatkan awal bulan, terma

suk Ramadhan dan Sjawal, dan berhak pula mentaulijah
kan kepada lain orang. 

b. apabila perlu kesaksian itsbat Ramadhan dan Sjawal di
tawaqufkan (didiamkan) disebabkan adanja keraguan ten
tang adanja saksi~ ru'jat, berdasarkan ibarat dari kitab 
Inaratuddudja, halaman 149 jang bunjinja sbb. : 

..)~A q __;.$"'\Ll~<.Y'\;~~.)J~ ~I ~'...J)J 

.4_,.~,~~'-4.i.)0'~.,J.o~~'~./t'.,:,y1 
~"~ ~'~-.t:'~'-'.>.A• 

c. diusulkan agar supaja hak itsbat untuk luar Djawa-Madura 
diberikan kepada Qadi:, jaitu untuk : 

(1) Sumatera Utara - Ketua Madjelis (Pengadilan) Aga
ma Islam di Medan. 

( 2) Sumatera Tengah - Ketua Mahkamah Sjarijah di Bu
kittinggi. 
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(3) Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku - Qadi di Ma
kassar. 

( 4) Kalimantan - Ketua Kerapatan Qadi Besar, ditambah 
dengan untuk : 

(5) Atjeh - Kctua Mahkamah Sjar'ijah Daerah Atjch di 
Kotaradja, 

(6) Sumatera Selatan - Ketua Pengadilan Agama jang 
tjakap dan itsbatnja di Kota Palembang. 

Semua Qadi tsb. diharuskan kerdja-sama dengan Kcpala 
K. U.A. Propinsi jang dibersangkutan. 

VI. Urusa11 pegawai. 
a. Ketua Mahkamah Islam Tinggi mohon dimasukkan dalam 

golongan VI/d atau F .4. 
b. Anggauta Mahkamah Isfam Tinggi mohon dalam golongan 

VI/b atau F.2. 
Vll. Huknm materi pada pengadilan Agama. 

Untuk mentjapai kesatuan hukum dalam memutuskan perkara: 
jang mendjadi tugas kewadjiban dari pengadilan Agama dan 
peradilan Agama tinggi, diputuskan agar hakim:: Agama ber
pedoman kepada kitab= a.I. seperti dibawah ini : 

(1) Albadjuri. 
(2) Fatchulmu'in dengan sjuruhnja. 
(3) Sjarqowi 'ala 'Ttachrir. 
( 4) Qoljubi/Machalli. 
(5) Fatchulwahhab dengan sjuruhnja. 
( 6) Tuchf ah. 
(7) Targhibu'lmusjtaq. 
(8) Qawanin 'Ssjarijah Ii 'Ssaijid Usman bin Jahja. 
(9) \Vawanu ~ssjar'ijah Ii 'Ssaijid Sadaqah Dahlan. 

(10) Sjansuri filfaraidl. 
(11) Bughjatu'lmustarsjidin. 
(12) Alfighu 'ala M:adzhibi'larba'ah. 
(13) Mughni'lmuhtadj. 

VIII. n:ompetensi pengadilan Agama. 
a. Apabila ada keraguan tentang konpetensi, hak memeriksa 

sesuatu perkara, pengadilan Agama manakah jang hendak
nja menerima, memeriksa dan memutus perkara pada ke
djadian dimana penggugat dan tergugat berlainan tempat 
tinggalnja, umpama penggugat bertempat tinggal di Kabu
paten A, sedangkan tergugat bertempat tinggal di Kabu-
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paten B, maka pengadilan Agama boleh berpedoman ke
pada 'ibarat dari kitab a.1. : 
(1) Qoljubi wa'umairah, djuz 4 halaman 312, jang bunjinja 

sebagai berikut : 

Y_:,s-&~.o:J..J~-'~'~\.....-. 0_,.,, ~9: o-U\; 

./.)'~)~~~0io~.3~~\;J1~)J . 
~\\' tJ" ~'.J(.~-o~.)~~ 

(2) Sjarhu'Raudhi'Ttholib djuz 4 halaman 315 s/d 325 jang 
bunjinja sebagai berikut: 

• ·t;. "--'~' ~~.J loP. ~~~G.l'~ .,_~\ 
,.,-y J: 'f'\O J' ~~·~~~~-'.I e;-
jang maksudnja, bahwa pengadilan Agama ditempat tinggal 
penggugat boleh memeriksa dan memutuskan perkara itu. 

b. Riddalt. 
Menjetudjui Instruksi Kepala Biro Peradilan Agama tgl. 
13 September 1954 No. B/I/1/35/54 lampiran 3, jang me
larang pengadilan Agama memberi keputusan tentang 
riddahnja seorang wa:r:iita dalam perselisihan suami - isteri, 
jang hanja akan mempergunakan riddah itu sebagai alat 
untuk memutuskan tali pernikahannja jang sah dengan 
suaminja, sebab hak kekuasaan pengadilan Agama a.I. ialah 
,,memeriksa perkara perselisihan suami isteri jang kedua
duanja beragama Islam". 

IX. Fatwa (mendjawab n1as'alalt). 
Untuk mendjaga ketertiban dan mengindahkan petundjuk~ 

dari Kementerian Agama, maka sidang menjetudjui bahwa 
hendaknja pengadilan Agama didalam memberikan djawaban 
atas sesuatu masalah, djanganlah disiarkan setjara luas kepada 
instansi2 lain, akan tetapi tjukup menjampaikan kepada jang 
berkepentingan sadja. 
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Apabila ada sesuatu mas'alah (perkara) jang termasuk 
dalam konpetensi pengadilan Agama hendaknja pengadilan 
Agama sedapat mungkin menjelesaikannja sendiri dengan ti
dak membawa-bawa instansi lain. Djika mas'alah itu ternjata 
tidak dapat diselesaikan sendiri, barulah dikemukakan hanja ke
pada Biro Peradilan Agama dengan tembusan, apabila perlu, 
hanja kepada Mahkamah Islam Tinggi atau Kerapatan Qadi 
Besar. (Surat Birpa tgl. 1 November 1954 No. B/I/l/251/54). 

X. Tauliyah wali-hakim. 
a. Sidang membenarkan Peraturan Menteri Agama No. 1 th. 

1952 tentang tauliyah wali-hakim untuk Djawa-Madura, 
jang menetapkan, bahwa hak itsbat wali jang 'adhal berada 
pada penghulu Kabupaten sebagai "the first man" dalam 
urusan Agama didalam daerahnja. 
Apabila adlalnja seseorang wali telah diitsbatkan, maka 
aqad nikah dari mempelai jang bersangkutan harus dila
kukan olehnja (penghulu) sendiri. 

Ketua pengadilan Agama tidak perlu mentjampuri soal 
ini, untuk mendjaga apabila kelak wali jang ditetapkan 
'adlalnja belum merasa puas, masih ada kesempatan baginja 
untuk memintakan hukum kepada pengadilan Agama, jang 
akan memberi keputusan apakah itsbat 'adlal itu sudah 
mempunjai alasan jang kuat atau belum. 

b. Kepala Kantor Urusan Agama Ketjamatan ja'ni para Naib 
jang mendjalankan pekerdjaan pentjatatan nikah, jang 
ditundjuk mendjadi wali-hakim dalam wilajahnja masing•, 
tidak boleh mewakilkan aqad nikah wali-hakim kepada pe
gawai bawahannja atau lain orang. 
Sekdjen : Dalam bentuk peraturan Menteri Agama, 

maupun dalam bentuk jang lain dalam materinja. Hanja me
ngenai satu dua hal, perlu pimpinan Kagri mengemukakan 
beberapa korreksi, jakni kalau sdr.2 telah terlandjur keban
djiran sebagian naskah dari perumusan dan kesimpulan rapat 
chususi Birpa ini, maka perlu diketahui, bahwa tidak seluruh
nja dibenarkan, karena sesungguhnja ada beberapa perobahan 
jang telah diadakan oleh pihak Kagri. 

Antara lain dalam rumusan s i g h a t t a ' I i q. Ini 
diadakan perobahan sehingga kalimat jang bersangkutan ber
bunji demikian: Akan saja pergauli . . . . . . . . . . . . dengan baik2• 

Djadi perkataan baik2 lalu kemudian dengan kurung 
,,bil ma'ruuf". 
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Kemudian koreksi jung ke-2. Djuga dalam rumusan sighat 
ta'liq itu. Dalam sub 3 bcrbunji ,,atau saja/tubuh/djasmani 
isteri saja". Djadi perkataan tubuh dengan streep itu dihapus 
dan diganti dengan perkataan badan, hingga jg. aslinja berbunji 
,,tubuh/djasmani" itu akan berbunji baclan djasir.ani. Karena 
istilah tubuh itu bisa menimbulkan tergelintjirnja lokomotief 
(hadirin tertawa). 

Ke-tiga, dalam pagina tiga baris jang paling bawah 
sekali mengenai hukum materi pada Pengadilan Agama ,,di
putuskan'' sehingga kalimat jang bersangkutan berbunji: 
,,untuk mentjapai kesatuan hukum dalam memutuskan per
kara 2 jang mendjadi tugas kewadjiban dari pengadilan Agama 
dan peradilan Agama". Ini agar hakim2 Agama berpedoman 
kepada kitab~ dll. 

Djadi tidak berbunji ,,diputuskan agar hakim berpedo
man kepada". Djadi bukan ditekan harus musti muthlak, teta
pi adalah dalam aanvoegende wijs, katanja setjara grammati
ca. Djadi lebih kuat dari andjuran, tetapi bukan sesuatu 
tekanan jang muthlak, jaitu aanvoegen. 

Kemudian sdr.2, mengenai soal palrnian dinas. Ini djangan 
salah dipahami, bahwa diharuskan sorban untuk jang pernah 
naik hadji. Boleh kalau menghendaki itu memakai kopiah jang 
bersungging, jang bersungging mas, seperti Sdr. Hadi itu lo, 
ala Sultan Deli. Tetapi sebaliknja jang tidak pernah naik hadji, 
hendaknja djangan pakai sorban. 

Mengenai pakaian dinas terhadap pedjabat2 agama 
diluar Birpa, Pimpinan Kagri tidak ada keberatan bilamana 
untuk mereka itu Djawatan jang bersangkutan meniru Birpa 
menentukan pakaian dinas jang dipandangnja tepat. 

Soal akibat keuangannja dari pakaian dinas, Sdr.2 ! ! ! 
Pimpinan Kagri dalam hal ini hanja dapat mengambil pendi
rian2 concordant tentang hal2 jang sama dengan lain2 Kemen
terian. Misalnja dalam Kementerian Kehakiman dan Kem. 
Dalam Negeri. Tentang pakaian Dinas untuk Pengadilan:! Negert 
hanja untuk ketuanja sadja. Pemerintah pada pertama kalinja 
memberikan sokongan untuk pembeliannja dan sesudahnja 
terserahlah kepada pedjabat itu sendiri. Untuk anggota2 , 

Djaksa dan Griffiernja, tidak diberikan wang. Pakaian dinas 
selain dulu sewaktu saja sendiri mendjadi Djaksa sebelum 
perang, hanja mendapat sokongan 15 perak sekali gus dan 
untuk seumur hidup. Djadi Birpa dipersilahkan mengusulkan 
kepada Kagri untuk pemberian sokongan bagi ambtkleeding, 
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pakaian dinas untuk ketuanja itu berapa, untuk anggotanja 
berapa, dan untuk Panitera berapa? 

Mengenai Pedjabat2 jang lain, dalam lingkungan Djaura 
misalnja seumpama untuk Penghulu dan seterusnja, perlu 
diperhatikan peraturan jang berlaku dalam kalangan pamong 
pradja. Untuk siapa terutama untuk Kepala Daerah, telah 
ditentukan pula dienstkleedingnja. Tentang hal ini perlu Sdr.2 

ketahui, bahwa Pemerintah sepeserpun tidak mengeluarkan 
apa2 untuk mereka itu. Dienstkleeding untuk kepala daerah 
itu, adalah tanggungan dari pedjabat jang bersangkutan. 

Ini semuanja adalah untuk mendjadi bahan2 perbandingan 
dan pertimbangan bagi Kagri didalam menerima dan meng
hadapi usul:i jang sematjam itu. Kemudian jang terachir me
ngenai Birpa ini, ialah Kagri perlu mengemukakan, bahwa 
telah diputuskan tentang tata tjara, prosedure sighat-ta'liq; 
jakni sighat ta'liq itu harus dibatja setelah idjab dan pada 
tempat lain dari pada waktu idjab itu, dilaksanakan dengan 
tidak dalam persaksian oleh mempelai perempuan. 

Sekian Sdr.2 hal jang bertalian dengan Birpa. 
Kita kini beralih pada Bagian2 Chusus dalam Kementerian 

Agama dimulai dengan Bagian Kristen. 
Tentang Bagian Kristen, Sdr.2 ada empat matjam rang

kaian kesimpulannja. Rangkaian itu berbunji demikian: 
1. Kementerian Agama perlu mengeluarkan biaja-tjetak blanco 

formulier nikah Indonesia Kristen jang diperlukan oleh 
pengantar= agama Kristen dalam meneguhkan nikah dian
tara golongan Kristen seperti jang dikehendaki oleh per
aturan Burgerlijke Stand untuk itu. 

2. Golongan Kristen jang bangunan 2 tempat peribadatannja 
binasa/rusak akibat tindakan pengatjau~ keamanan Negara 
perlu diberi bagian dari budget Pemerintah jang dimaksud
kan untuk pemulihan keamanan. 

3. Dari budget Kementerian Agama guna pembangun gedung• 
instansi1nja perlu pula disediakan bagian untuk pembangun 
gedung2 tempat bekerdja KUAM Daerah Tapanuli dan 
KUAM Maluku. 

4. Oleh Pemerintah tidak perlu diadakan peraturan1 umum 
jang menentukan djarak antara bangunan= tempat periba
datan, baik diantara bangunan= golongan seagama, baik di
antara bangunan= berbagai2 golongan jang berlainan agama
nja, dan pemetjahan soal' mengenai itu diserahkan kepada 
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kebidjaksanaan instansi1 daerah jang bersangkutan, dengan 
tidak melupakan pertimbangan Kantor Urusan Agama di
daerah, jang lajak didengar pendapatnja dalam soal jang 
sedang berdjalan. 

5. Soal jang berpokok pada PERNJATAAN SEBAGAI GERE
DJA OLEH PEMERINTAH TERHADAP SESUATU 
ORGANISASI KEAGAMAAN kini sudah dirasa benar-benar 
urgensinja, dan oleh Kementerian Agama perlu dipertjepat 
penjelesaian soal ini dalam waktu jang singkat. 

6. Laporan2 Konperensi Dinas Kementerian Agama jang di
tjetak dan merupakan penerbitan2 dan dokumen• resmi 
Pemernitah hendaknja disusun sedemikian rupa, sehingga, 
- baik didalam lingkungan instansi" sendiri, maupun di
instansi2 jang lain dan masjarakat, - tidak timbul kesan 
jang tidak/kurang pada tempatnja terhadap Kementerian 
Agama dengan instansi=nja beserta sekalian usahanja. 
Terhadap persoalan ini Pimpinan Kementerian dapat me

nerangkan, bahwa soaPnja akan diperhatikan. Dan jang perlu 
diteruskan kepada instansi diluar Kementerian Agama akan 
kami teruskan seperti halnja dengan Dewan Keuangan N asio
al, dimana jang masih ada perlunja dipertimbangkan dipusat 
akan dibawa kepusat. Tetapi dalam hal ini saja rasa tidak 
ada soalnja jang terlalu berat dan prinsipeel. 

Mengenai geredja2 jang dirusakkan oleh pengatjau2 ke
amanan dipersilahkan Instansi Bagian Kristen didaerah setja
ra konkreet mengumumkan lapuran2nja disertai dengan usul2, 

agar bilamana ternjata ada pintu jang terbuka untuknja, da
patlah Kagri membukakannja. 

Kemudian jang kedua (putusan ke-2) berbunji sbb.: 
1. a. Formasi Bhg. Kristen pada KUAP perlu ditentukan de

ngan suatu peraturan/penetapan. 
b. Didaerah-daerah bawahannja perlu pula diadakan baha

gian/tenaga1 Kristen dengan tjara jang sama, karena 
ternjata, bahwa bahagian/tenaga= tersebut benar• sangat 
dibutuhkan oleh masjarakat dan Negara. 

2. Status KUAM Maluku dan formasi KUAM Daerah Tapanuli 
perlu ditetapkan dengan peraturan. 

3. Keputusan Konperensi Dinas Kementerian Agama di Sema
rang mengenai kedudukan Kepala11 Bhg. Kristen KUAP, 
KUA Daerah Istimewa Jogjakarta, KUA Daerah Atjeh dan 
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KUA Kotapradja Djakarta Raya sudah sewadjarnja segera 
dilaksanakan. 

4. Bantuan1 untuk golongan Masehi jang disediakan oleh Ke
menterian Agama ditetapkan mcnurut perbandingan atas 
dasar kepentingan2 jang njata. 

Ini kebanjakan bertalian dengan soal kepegawaian atau 
formasi. J aitu bahwa a, b, 1, 2 dan 3. 

Soa12 ini banjak bertalian dengan keuangan dan djuga ke
pegawaian, sehingga kebanjakan dari padanja, harus dibawa 
kepusat untuk dipertimbangkan lebih landjut. 

Tetapi dapat dikemukakan, bahwa apa jang dimaksud 
dengan Keputusan Konperensi Semarang terhadap pedjabat=i 
jang konduitenja telah baik, dengan sjarat2 jang oleh Kagri 
dipikulkan kepadanja, jaitu pembuktian ketjakapan dan kera
djinannja itu dengan lapuran tahunannja jang lengkap, pada 
pedjabat2 jang memenuhi sjarat2 itu telah didudukkan kepada 
tempat jang telah dihadjatkan oleh Kesimpulan2 di Semarang 
itu. 

Tentang gedung2, mengenai rangkaiannja pertama, lupa 
saja menerangkan, bahwa untuk Maluku; Kementerian Agama 
dan Djawatan Gedung2 Pusat telah mengambil ketentuan akan 
mendirikan gedung2 untuk empat Kantor kita disana untuk 
mana disediakan uang Rp. 1.000.000,- (satu djuta). Soalnja 
tinggal persediaan tanah oleh Gubernur, penjediaan gambar 
project dan persetudjuan oleh Pekerdjaan umum, jang seha
rusnja setjepat2nja dikirimkan kepada pusat. 

Di Tapanuli, dalam urgensinja untuk mengadakan pendi
rian gedung jang baru, karena gedung2 jang ditempati seka
rang dibanding dengan tempat2 jang lain, boleh dikata masih 
mewah sempurna, bilamana dibandingkan dengan Makassar, 
Nusa Tenggara, Bandjarmasin, Palembang dan Bukittinggi jg. 
sudah setengah diusir itu. 

Rangkaian jang ketiga Sdr.2 berbunji sbb. : 

1. Dengan adanja Penetapan Menteri Agama No. 18 tahun 
1954 diharapkan sungguh2 terdjaminnja kelantjaran pelak
sanaannja, jang mengenai segi2

: 

a. pengangkatan guru2 agama dan 
b. kerdja-sama jang sebaik-baiknja antara instansi1 Kem. 

Agama jang bersangkutan. 

146 



2. Untuk Daerah Tapanuli, Propinsi Maluku, Propinsi Suma
tera dan Kotapradja Djakarta Raya, berdasarkan f aktor• 
jang lajak diperhatikan, perlu diadakan penjimpangan-pe
laksanaan Penetapan Menteri Agarna tersebut. 

3. Makin terasa perlunja pembagian alat2 peladjaran kepa
da murid dan guru. 

Soal ini banjak bertalian dengan kompetensi Djapenda 
maka soalnja dipersilahkan oleh Bagian Kristen dengan 
Djapenda berdasarkan atas perunc!i.ngan dan musjawarat. 
dengan asas, bahwa sesuatu peraturan itu selalu menghadapi 
soal2 jang umum pada instansi pertama. Sedang soa12 jang 
bijzonder, itu harus dihadapi dengan tjara2 peraturan jang 
bijzonder pula. 

Rangkaian jang keempat dan terachir, berbunji sbb. : 

1. Biaja Penerangan untuk Bhg. Kristen hendaknja diberikan 
setjukupnja kepada jang berkepentingan. 

2. Untuk kelantjaran pelaksanaan tugas penerangan Bhg. 
Kristen dibutuhkan biaja seperlunja guna pembeli buku• 
Perpustakaan Kerdja. 

3. Sangat dirasa perlu terlaksananja penerangan seperti jang 
dimaksud oleh Penetapan Menteri Agama No. 7 th. 1954 
kepada rakjat, oleh karena tjara jaog demikian itu besar 
sekali manfaatnja. 

Ini pengisian dari Koordinasi jang sebenarnja harus sudah 
berwudjud dan berdjalan antara Bagian Kristen dan Djapenda. 
Oleh karenanja selandjutnja oleh Pimpinan Kementerian diha
rapkan kepada Djapena untuk lebih memperhatikan dan meng
utamakan usaha 2 pengisian kerdjasama dan koordinasi sepertl 
jang antara lain dirumuskan dalam kesimpulan2 ini. 

Tentang perpustakaan kerdja, kiranja telah tjukup dime
ngerti pendirian Pimpinan Kementerian, memang Kementerian 
mengharapkan semua Djawatan dan Bagian2 chusus dalam 
Kagri, achirnja mempunjai perpustakaan kerdja jang leng
kap, tetapi djangan diharapkan bahwa itu akan sekaligus dapat 
ditjapai. 

Hendaknja setjara berangsur-angsur Bagian jang ber
sangkutan memasukkan usul tentang buku2 jang diharapkan 
hingga menurut kemungkinan keuangan dapat oleh Pimpinan 
Kementerian ditentukan atau diluluskan, buku2 mana jang 
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pcmbclinnnjn dnpnt: clii:r.inlcnn. Hmmdah dikcmukakan daftar 
jnng konlcrl"l"t. dnri bnlcu:.: nntulc pcnghd pcrpustakaan kerdja 
jang dihndjatlcnn iln. 

Dengnn dmnilcinn Sdr.:.?. mnlrn. Hclcsailah bagian Kristen. 
Dan lcini bcrnlih kepndn llagian Roma J{atholilc. Jang 

terdiri dari tign. runglcnian, jnitu A. Scksi Umum : 

A. Sclcsi Umnm. 
Tugas kewndjibnn bahngian R.K. seperti tertera pada Pe

neta pan Mentcri Agama No. 31 tahun 1952, haruslah dipegang 
seluruhnja oleh bahaginn R.K. di Kantor Pusat Kementerian 
dan Daerah-daerah. Kantor-kantor dan instansi-instansi bawah
an Kementerian Agama, jang tidak ada bahagian R.K.-nja, 
apabila memerlukan sesuatu bahan tentang urusan R.K. hen
daknja minta kepada Kepala bahagian R.K. di Kantor atasannja 
jang ada bahagian R.K. 

Pendjelasan : 
Kesimpulan ini diambilnja, karena menurut laporan-lapor

an daerah ada beberapa urusan jang bersangkutan dengan 
urusan bahagian R.K. bersimpang-siur diurus oleh bahagian• 
jang bukan bahagian R.K. 

Dengan demikian maka tugas bahagian R.K. terserak-serak 
tidak merupakan tugas jang dipegang oleh bahagian tertentu. 
Akibat dari tjara bekerdja jang bersimpang-siur itu, sukar se
kali dipertanggung djawabkan oleh bahagian R.K. 

Karena bersimpang-siurnja urusan itu, maka tidak djarang 
terdjadi instansi-instansi bawahan Kementerian Agama, jang 
memerlukan bahan-bahan penerangan (statistik) atau doku
mentasi, tidak mengadakan hubungan terlebih dahulu dengan 
bahagian R.K. setempat, tetapi langsung minta kepada fihak 
jang bersangkutan, sehingga menimbulkan pertanjaan: ,,Me
ngapa bukan bahagian R.K. jang minta pendjelasan itu? Lalu 
apa gunanja bahagian R.K. di Kantor Urusan Agama itu". 
Untuk menghindarkan adanja bermatjam-matjam kesulitan se
perti kesulitan sematjam diatas itu, dan untuk mewudjudkan 
hubungan jang kompak antara pegawai2 Kementerian Agama 
satu sama lain, dan antara pegawai Kementerian Agama baha
gian Katolik dengan organisasi2/badan1 dari Geredja Katolik, 
maka kesimpulan diatas diambilnja, agar mendjadi perhatian 
Kementerian Agama. 
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Ini banjak jang mengenai instansi dibawah Djaura. Dan 
tentang hal ini Djaura telah diminta perhatian seperlunja. 

Untuk dapat terlaksananja apa jang tersebut pada sub; 1 
diatas, hendaknja : 
a. Kepada para pegawai bahagian R.K. diberi djaminan 

,,werkvreugde" dan ,,werkvrede". 
b. Ruangan dan perlengkapan untuk bahagian R.K. ditjukupi 

seperlunja (alat2 administrasi, perpustakaan, dokumentasi, 
dll.) untuk kerapian administrasi. 

Pendjelasan : 
Laporan-laporan lisan dari daerah-daerah, banjak jang 

beri kesan, bahwa pegawai-pegawai bahagian R.K. banjak jang 
dihadapkan kepada bermatjam-matjam kesukaran, seperti: 
a. Sukarnja kenaikan pangkat pegawai R.K. 
b. Tidak diakuinja adanja pegawai R.K. disesuatu K.U.A. 
c. Sukarnja didapat alat2 dibeberapa K.U.A. untuk keperluan 

dinas bahagian R.K. 
d. Dipersukarnja perdjalanan dinas (tournee) pegawai baha

gian R.K. 
e. Sangat terlambatnja pengangkatan tjalon 1 pegawai bahagi

an R.K. dan kurang diperhatikannja nasib pegawai baha
gian R.K. 

f. Sempitnja ruangan untuk bahagian R.K. pada umumnja, 
Keadaan sematjam diatas menimbulkan rasa ketjil hati para 
pegawai bahagian R.K. sehingga rapat chususi tersebut mena
rik kesimpulan sebagai tersebut, agar lebih mendapat perhatian 
dari Putjuk Pimpinan Kementerian Agama. Disamping itu, ber
hubung dengan tidak adanja persediaan kendaraan tersendiri 
bu at bahagian Katolik didaerah, banjak daerah ~ jang sukar se
kali dapat mempergunakan kendaraan Kantor Daerah jang di
sediakan untuk semua pegawai dari Kantor tersebut. 

Soalnja karena dibeberapa instansi ternjata, suasana 
kerdja sama antara Bagian jang satu dengan Bagian jang lain, 
kurang lantjar. Itupun termasuk kepada hal jang seharusnja 
perbaikannja itu ditanggung dan didjamin oleh Djaura. Dja
ngan sampai Bagian jang satu lebih mudah menggunakan 
kendaraan lebih mudah mendapatkan kertas2 tulis, lebih mudah 
mendapat f asiliteiten untuk ini dan itu, dari pad a jang lain. 
Kepada Bagian jang entah apa namanja Bagian itu, asal ber
nama Bagian, berhak kepada perlajanan dan f asiliteiten 
jang sama. 
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Bantuan~ keuangan untuk keperluan geredja2 rusak pera
jaan2 hari raja peristiwa" keagamaan jang penting perlu lebih 
mendapat perhatian. 

Pendjelasan : 

Pengalaman menundjukkan, bahwa bantuan~ jang diterima 
oleh bahagian Katolik, selalu lebih djauh kurang dari keperluan 
jang dimintanja. Bahagian Katolik insjaf, bahwa kesemuanja 
itu disebabkan dari keadaan keuangan Negara. Namun baha
gian Katolik selalu mengharap, agar apabila keadaan keuangan 
Negara dapat disebut lumajan, bantuan kepada bahagian Ka
tolik, hendaknja dapat diberi jang lumajan djuga, dan tepat 
pada waktunja uang itu diperlukannja. Sampai sekarang bantu
an~ untuk perajaan dalam geredja, selalu diberikannja 3 bulan 
sebelum perajaan dilaksanakan. Keadaan sernatjam itu, sudah 
barang tentu akan rnembawa-bawa nama Kementerian Agama. 

Mengenai keuangan ini Sdr. Rusli, Sdr. Supardi, hendak
njalah diperhatikan, dan soalnja pula ternpo2 dapat dari Bagian 
jang berkepentingan sendiri, karena terlambatnja rnengadjukan 
rentjana, tempo2 tidak terlalu tepat untuk dipenuhi keinginan 
geredja R.K. jang sangat dibutuhkannja. Haraplah supaja 
Pimpinan Kagri : 

Untuk memenuhi keinginan Geredja R.K. jang sangat mem
butuhkannja, diharapkan supaja pimpinan Kementerian Agama 
lebih mempergiat usahanja dalam batas Kompetensinja, agar 
pemberian visum kepada para Rochaniwan Luar Negeri, jang 
akan datang dan di Indonesia dapat lebih lantjar lagi diker
djakannja. 

Pendjelasan : 
Mengingat masih terlalu sedikit djumlah Paderi Indonesia, 

sedang Paderi sangat dibutuhkan oleh umat Katolik dalam 
banjak urusan, baik rochani ataupun djasmani, rnaka umat 
Katolik merasa terlentar apabila djumlah Paderi jang melajani 
umat Katolik di Indonesia sangat tidak mentjukupi. 

Memperbanjak Paderi Indonesia adalah termasuk djuga 
usaha Geredja Katolik. Tetapi karena mendjadi Paderi bukan
lah pekerdjaan dan sesuatu hal jang mudah, maka rneskipun 
usaha itu sudah lama dimulai, namun hasilnja belum dapat 
mentjukupi kebutuhan masjarakat Katolik di Indonesia. 
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Maka untuk mendjaga, agar umat Katolik djangan sampai 
terlantar pelajanannja keagamaan, bahagian Katolik minta su
paja Kementerian Agama membantu kelantjaran pemasukan 
Paderi dari Luar Negeri itu, sepandjang hal itu mendjadi Kom
petensinja. 

Soal ini termasuk soal politik. Soalnja adalah soal jang 
harus dipertimbangkan lebih landjut dipusat. 

B. Seksi pendidikan. 
Bahagian Katolik mengharap supaja Penetapan Menteri 

Agama No. 18 tahun 1955 dengan Pendjelasannja diadakan 
perubahan sehingga sesuai dengan Peraturan bersama Menteri 
P.P.K. No. 17678/Kab. tanggal 16-7-1951 dan Menteri Agama 
No. K/1/9180 tanggal: 16-7-1951, dan Peraturan Pemerintah 
No. 33 tahun 1949. 

Pendjelasan: 
Dalam Penetapan bcrsama Menteri P.P. & K. dan Menteri 

Agama diatas disebutkan bahwa guru= f.Lgama R.K. diangkat 
oleh Kementerian Agama dengan tjara tjalon= diadjukan oleh 
Geredja Katolik kepada bahagian Katolik di Kantor Propinsi, 
.untuk diteruskan kepada Kementerian Agama bahagian Roma 
,Katolik. Tetapi dalam Penetapan Menteri Agama No. 18/1954 
disebutkan, bahwa semua usulan guru agama harus meliwati 
Kantor Pendidikan Kabupaten, jang diberi hak dan kekuasaan 
djuga melaporkan keadaan dan peristiwa jang menjimpang dari 
Peraturan, penetapan dan instruksi:: jang bertalian dengan pe
njelenggaraan pendidikan agama. Pemberian hak dan kekuasa~ 
an sematjam ini adalah tidak selaras dengan pendjelasan jang 
berbunji: ............... tidak berarti, bahwa Kantor Pendidikan 
Agama Kabupaten berkompetensi memberi pertimbangan, (me
nolak atau menjetudjui) menjelidiki, mempengaruhi dsb. Teta
pi hanjalah untuk mengetahui, agar Kantor Pendidikan Agama 
Kabupaten mempunjai overzicht terhadap segala sesuatu jang 
mengenai djalan/penjelenggaraan pendidikan, segala matjam 
agama dalam lingkungannja. 

Dengan pemberian hak dan kekuasaan kepada Kapendak, 
jang tidak sesuai dengan maksud semula itu, bahagian Katolik 
berpendapat, bahwa pemberian hak dan kekuasaan itu akan 
menimbulkan pertjampuran jang akibatnja tidak menambah 
lantjarnja pekerdjaan, djustru memperlambat djalannja pelak
sanaan. 
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Selain dari itu, mengingat kekuasaan Kapendak itu hanja 
mengurusi guru-guru agama S.R. sadja, sedang guru-guru 
agama R.K. selain guru agama S.R. djuga ada guru agama 
S.M.P. dan S.M.A. apakah sekiranja Kapendak akan mau me
ngurusi hal-hal jang diluar kompetensinja? 

Dalam Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1949 ditegas
kan, bahwa bagian Katolik mengurusi segala sesuatu jang ber
sangkutan dengan Agama Masehi Roomsch Katholiek. 

Mengingat urusan guru agama Roma Katolik, adalah se
suatu jang bersangkutan dengan Agama Masehi Roma Katolik, 
maka sudah selajaknja, apabila urusan itu diurusi oleh baha
gian Katolik djuga, jang mempunjai susunan vertikal dari Pu
sat sampai kepada Kuap (Peraturan No. 10 tahun 1952) dan 
mempunjai seksi Pendidikan pula. 

Dengan tjara seperti jang tersebut pada Penetapan Menteri 
Agama No. 18 tahun 1954 itu, bahagian Katolik berpendapat, 
bahwa tugas urusan pendidikan Agama R.K. tidak chusus di
urusi oleh bahagian R.K. tetapi terserak-serak. 

Tentang ini dalam pertemuan Pimpinan telah dibitjara
kan antara Djapenda dan Bagian Roma Katolik. Hingga ditja
pai pengertian jang lebih terang, dan oleh karena itu diharap
kan, dari pihak jang bersangkutan dan jang berkepentingan 
atas dasar pengertian jang lebih banjak itu, penjelesaian di
pusat dapat dilandjutkan. Dengan ketentuan, bahwa ternjata 
tidak ada sesuatu jang bertentangan, antara ketentuan dalam 
ketetapan Menteri Agama No. 18 tahun 1954 itu dengan per
aturan bersama P.P. & K./Kagri tahun 1951, apalagi dengan 
peraturan Pemerintah No. 33. 

Jang dimaksudkan dengan pertentangan itu, ialah sesuatu 
jang dikehendaki dalam soal pelaksanaannja, jang sementara 
kebentur kepada kekuasaan dan jurisdictie dari Djapenda. Dan 
disini soalnja terletak pada lapangan opzettelijke dualisme jang 
tidak dapat dihindarkan. Jang bagaimanapun djuga harus di
tampung dalam satu peraturan. 

Satu'nja djalan untuk dapat mendjamin lantjarnja pendi
dikan R.K. ialah apabila kepada bahagian R.I{. diberikan otono
mi jang bulat (termasuk pertanggungan djawab keuangan) 
mengenai pendidikan agama. 

Tidak perlu pendjelasan. 
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Apabila jang tersebut pada sub 1 belum dapat dilaksana
kan, maka untuk dapat melaksanakan kelantjaran urusan tsb. 
sesuai dengan Penetapan Meuteri Agama No. 18/1954 perlu 
di Djapenda diadakan bahagian R.K. jang chusus mengurusi 
urusan pendidikan bahagian R.K. dengan hak otonomi penuh. 

Pendjelasan : 
Kesimpulan ini diambilnja, karena pada Konperensi tidak 

dapat diberikan djawaban jang tegas, tentang dapat atau tidak 
dirubahnja Penetapan Menteri Agama No. 18/1948 diatas de
ngan pendjelasannja. Mengingat kepada telah banjaknja urusan 
Djawatan Pendidikan Agama tentang urusan guru-agama jang 
bukan Roma Katolik, bahagian Katolik berpendapat, untuk me
lantjarkan urusan jang berhubungan dengan guru agama Roma 
I{atolik, sebaiknja di Djapenda (Pusat, Kapendap dan Kapen
dak) diadakan bahagian Roma Katolik jang chusus mengurusi 
soal administratief guru= agama R.K. Adapun soal jang prin
sipiil tentang guru-guru agama Roma Katolik tetap diurus 
oleh bahagian Roma Katolik di Pusat Kementerian Agama, dan 
l{antor= urusan Agama Propinsi. 

Karena pelaksanaannja usul ini tergantung kepada bebe
rapa hal, maka bahagian Katolik, menjerahkan kepada Putjuk 
Pimpinan Kementerian Agama untuk mendjadi bahan per
timbangan. 

Soal ini telah didjawab sendiri oleh Djapenda dan diper
saksikan oleh kita pada rapat jang bersangkutan, soalnja 
Djapenda bertanggung djawab penuh terhadap otonomi bulat
nja dengan bertanggung djawab atas pemakaian mata ang
garan untuk Djawatan itu sendiri. Oleh karenanja bagaimana
pun djuga, Djapenda harus dapat dibenarkan dalam batas 
minimaal jang sesuai dengan tanggung djawabnja itu. Tetapi 
sampai dimana batas minimaal itu dapat memuaskan, ialah 
dengan basil perundingan dengan jang bersangkutan. Sebab 
dengan otonomi penuh itupun tidak selalu selaras dengan 
Djawatan jang bersangkutan. 

Soalnja Sdr.2, sebagaimana tadi saja kemukakan terhadap 
hal2 jang mirip bagi Bagian Kristen, menghadapi dalam sesua
tu hal jang harus diatur itu, terlebih dulu mengatur aspek2 

hukumnja, kemudian soal2 jang mempunjai sifat2 chususi sifat 
bijzonder atau exclusief jang harus dihadapi dengan tjara jang 
exclusief pula; jang harus dirundingkan lebih pertama kali 
pada Djawatan2 atau Bagian jang bersangkutan. 
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Bantuan• untuk perguruan• agama R.K. supaja lebih men
dapat perhatian. 
Pendjela.san : 

Mengingat makin meluas dan berkembangnja perguruan 
agama R.K. bahagian Katolik berpendapat, bahwa biaja untuk 
perguruan agama Roma Katolik tentu akan bertambah banjak 
djuga. 

Dengan bertambah banjaknja djumlah perguruan agama 
Roma Katolik jang memerlukan bantuan keuangan dari Peme
rintah, bahagian Roma Katolik berpendapat, bahwa bantuan 
untuk perguruan-perguruan agama Roma Katolik jang dida
sarkan atas plafond-begroting 1953, tentu akan terlihat sedikit 
sekali, apabila dibandingkan dengan djumlah permintaan ban
tuan jang diadjukan oleh perguruan= agama Roma Katolik jang 
bersangkutan. 

Untuk mendjaga, agar djangan sampai pembagiannja tidak 
membuat pusing kepala pegawai jang bertugas dalam pem
bagian itu, maka bahagian Katolik minta supaja djumlah jang 
sekian besarnja itu dapat diperbesar, selaras dengan besarnja 
djumlah permintaan jang lajak diberi atau dikabulkannja. 

Supaja para penilik peladjaran agama Roma Katolik, jang 
sudah diangkat oleh Geredja Katolik, diketahui oleh Kemente
rian Agama, agar mereka dapat diterima melakukan tugasnja 
djuga disekolah-sekolah Pemerintah. 

Pendjelasan : 
Karena tidak adanja penilik peladjaran agama Roma Ka

tolik jang diangkat dan dibiajai oleh Kementerian Agama, se
dang peladjaran Agama Katolik djuga perlu ditilik djuga, maka 
Geredja Katolik, disementara daerah mengangkat beberapa 
Paderi, untuk mendjadi penilik peladjaran agama Roma Katolik 
disekolah-sekolah. 

Penilik peladjaran agama sematjam itu, dibeberapa sekolah 
Negeri tidak dapat diterimanja, karena mereka bukan pegawai 
Pemerintah. Agar peladjaran agama Roma Katolik disekolah= 
Pemerintah djuga dapat diperiksa dan ditilik oleh orang2 jang 
tjakap dan ahli tentang peladjaran agama Roma Katolik, serta 
kedatangan penilik peladjaran agama jang diangkat oleh Gere
dja Katolik itu dapat diterima disekolah-sekolah Pemerintah, 
perlu kiranja pengangkatan itu diketahui oleh Kementerian 
Agama bahagian Roma Katolik. Untuk dapat mempertjepat 
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pcmberian surat tanda, bahwa pengangkatan itu sudah diketa
hui oleh Kementerian Agama, pemberian surat itu tjukup dila
kukan oleh Kantor• Agama jang terdekat. 

Perlu diterangkan, bahwa kesimpulan ini karena sesuatu 
hal, dalam Konperensi di Tretes, belum dapat dibatjanja, ka
rena kelupaan dalam pengetikan kesimpulan ini. Dengan ini 
maka kekurangan itu telah dilengkapi. 

Kemudian bantuan2 untuk Perguruan2 Agama R.K. lebih 
mendapat perhatian. Ini soalnja sama dengan apa jang tersebut 
dalam seksi A tadi. J aitu pada rangkaian jang ketiga. 

C. SEI\SI PENERANGAN. 

Sesuai dengan bunjinja U.U.D.S. fatsal 41 ajat 3, jang 
bukan mengenai pengadjaran Agama Roma Katolik, j~ng di
maksud dengan Penerangan Agama Roma Katolik, ialah : 
Jviemberi pengertian tentang apa dan betapanja Agama dan 
Geredja Roma Katolik itu serta hubungannja dengan kenega
raan. 

Pendjelasan : 
Mengingat bahwa penerangan tentang isi dan soal' Agama 

Roma Katolik adalah tugas dari Geredja Katolik, dan Pene
rangan Agama Kementerian Agama, bukan propaganda agama, 
maka tugas Penerangan bahagian Katolik sebagai instansi Pe
merintah, terbatas kepada haP keagamaan Roma Katolik jang 
ada hubungannja dengan soal Kenegaraan dan sebaliknja. 

Berhubung kurang dimengertinja batas 2 kekuasaan Gere
dja dan Pemerintah dalam lapangannja sendiri2, maka Kemen
terian Agama tidak dapat dikatakan melampaui batas kompe
tensinja, apabila Kementerian Agama memberi penerangan ten
tang hal= jang berhubungan dengan soal keagamaan dan ke-· 
negaraan. 

Untuk dapat mentjapai tudjuan ini dengan sebaik-baiknja 
perlu dipergunakan saluran=, alat= dan bahan2 jang sesuai de
ngan objek itu. (Radio, Pers, Lektur, Dokumentasi dsb.). 

Pencljelasan : 
Karena suatu penerangan dapat diberikan dengan berma

tjam2 djalan, maka apa sadja jang dapat dipergunakan untuk 
penerangan harus dipergunakan untuk memberi penerangan. 
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Karena penerangan dapat diberikan dengan memuaskan, 
apabila pemberi penerangan dapat berhadapan muka dengan 
jang diberi penerangan, maka adanja pertemuan • untuk mem
beri penerangan dipandang perlu djuga oleh bahagian Roma 
Katolik. 

Pers dan Lektur berguna djuga untuk Penerangan. Untuk 
memberi penerangan dengan tjara melalui Pers atau Lektur, 
bahagian Katolik memandang perlu sekali mengeluarkan bro
sur: tentang hal" jang dipandang perlu dan berguna untuk ma
sjarakat jang berkepentingan. Karena hal ini memerlukan uang 
djuga, maka bahagian Katolik memandang perlu sekali adanja 
uang persediaan, untuk keperluan tersebut. Dan karena setiap 
daerah itu tidak bersamaan kepentingannja, maka persediaan 
uang itupun baik dipergunakan untuk masing3 daerah djuga. 
Pemusatan keuangan seperti jang berlaku sekarang ini, ada
lah berarti memperlambat kelantjaran penerangan bahagian 
Roma Katolik. 

Mengharap perhatian Kementerian Agama, mengenai apa 
jang tersebut diatas. 

Sesuai dengan apa jang menggambarkan definisi Pene
rangan Agama serta alat dan bahan2 jang diperlukan. Bagian 
R.K. jang bersangkutan, jakni (dan lagi saja ulang). Bagian 
R.K. mengenai Kagri hanja berasal ketentuan dalam memberi 
pengertian tentang apa dan betapa geredja R.K. 

Terachir, dan sekarang tiba giliran Bagian H jang rumus
an dan kesimpulan2nja berbunji sebagai berikut: 

Tentang permintaan Pimpinan Kagri kepada Kuap Nusa 
Tenggara mengenai pentjalonan functionaris di Pusat Kemen
terian itu, supaja setjepat mungkin dikirimkan lagi kepada 
Kagri per expedisi ke-Il. Dan demikian pula suratnja Kepala 
Daerah, Gubernur Nusa Tenggara, tentang pengusulan empat 
orang tjalon, untuk ditundjuk buat memimpin sub Bagian Hin
du Bali pada Bagian H di Pusat. Bila mana sekali dapat diusul
kan, agar pengusulan itu keluar setjara resmi dari Gubernur 
Nusa Tenggara sendiri. 

Kedua: Agar surat Gubernur tentang pengesahan Kantor 
Urusan Hindu Bali jang ternjata djuga belum sampai dihadap
an saja. Lebih baik surat itu dikirimkan lagi. 
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Saudara2, mengenai Agama Hindu Bali, Kagri di Pusat 
mengemukakan sebagai berikut : 

Salah satu persepakatan jang ditjapai dalam rapat segi 
tiga, 2i tahun jang lalu di Singaradja antara Gubernur, kami 
sendiri atas nama Kementerian Agama, dan Kepala Daerah 
serta D.P.D.-nja tentang kelandjutan adanja, apa jang dinama
kan Kantor Urusan Hindu Bali jang berotonomi, selama itu 
Kagri terpaksa mentawakkufkan segala usaha dan kegiatannja 
dalam Urusan Hindu Bali, di daerah Bali dan lingkungan Nusa 
Tenggara. 

Mentawakkufkan artinja mendiamkan, dengan lain per
kataan buat sementara ,,hand up". Sebab pertimbangannja 
ialah demikian: Kalau disamping kita mengadakan usaha2 , 

djuga Kantor Agama Otonomi jang diadakan oleh Kepala 
Daerah dan D.P.D.-nja, mengadakan usaha2 jang terletak pada 
lapangan Agama jang mengarah kepada satu djurusan, sangat
lah besar kemungkinannja akan menimbulkan simpang siur. 
Bisa membuat komplikasi mendjadi persengketaan, kalau per
sengketaan biasa sudah hebat, bilamana itu berdjiwakan dan 
berselubung Agama, maka kehebatannja akan mendjadi heboh. 
Ini sebabnja lebih baik diam, dan tidak berarti, bahwa adanja 
bagian Hindu Bali di Kuap, tidak akan dapat pekerdjaan. Ker
djanja saja acc.-kan, ialah seperti jang telah dirumuskan dalam 
kesimpulan2 dari rapat chususi Bagian Hindu Bali tadi. 

Demikian2 Sdr.2 , maka dalam Propinsi Nusa Tenggara, 
status Urusan Agama Hindu Bali itu memperoleh bentuk dan 
kedudukan jang setaraf dengan jang ada dalam Bagian !Cris
ten dan Roma Katholik, pada Kuap itu. Dus dalam Kuap 
Nusa Tenggara, selain adanja Bagian jang klassiek, jang biasa, 
jang lumrah, maka terdapat pula Bagian Agama Hindu Bali. 
terbagi dalam Sub Bagian Pendidikan dan Penerangan. Sedang 
tenaga untuk mengisi kedua sub Bagian jang baru itu, dengan 
Bagian dalam Kuap itu akan diambil dari Kapenap dan 
Kapendap. 

Tentang kesediaan Kagri mengangkat tenaga pokok dari 
antara jang diusulkan oleh Daerah Bali sendiri untuk memim
pin Sub Bagian Agama Hindu Bali dalam Bagian H. di Pusat 
itu, tetap tidak berobah. Kita hanja mengikut nama2 jang ter
njata telah bersedia untuk ditempatkan di Djakarta. 
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Sekian Sdr.2 , maka selesailah djawaban2 serta sambutan2 

Pimpinan Kagri, atas berbagai matjam rangkaian putusan2 

kesimpulan2 dan usul2 jang dihasilkan oleh sidang2 chususi 
dari Sdr.2 sekalian. 

2. PENUTUP. 

Achirnja Bapak Menteri Agama Kiai H. Masjkur dengan 
pandjang lebar mengaturkan terima kasih kepada para peserta 
Konperensi, kemudian minta maaf memaafkan dan achir sekali 
minta diri dan doa, karena beliau akan berangkat ketanah sutji. 

Sambutan-sambutan : 
1. Sdr. A.K. Bahalwan Kapenap Maluku atas nama pengun

djung Konperensi. 

2. Nazarudin Latif Kapena Djakarta Raya djuga atas nama 
para hadirin. 

3. Simandjuntak. Kepala Bagian Kristen Kuap Sumatera 
Utara. 

4. Ketua Panitia Penjelenggara Konperensi. 

Rapat ditutup pada djam 24.00 
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DJ AURA 

Si dang I tang gal 26-6-1955 djam 20.00 - 0.30 
II 

" 27 - 6-1955 
" 09.00 - 12.30 

Ill " 
27 .. 6 .. 1955 ,, 21.15 - 0.15 

IV 
" 

28 .. 6-1955 
" 

09.25 - 13.00 
v " 28 - 6 -1955 " 21.30 - 23.40 

SEKSI PERUMUSAN BAGIAN KEPENGHULUAN. 

Sidang I tanggal 27 .. 6 - 1955 djam 21.00 - 24.00 
II ,, 28 - 6 - 1955 djam 09.30 - 13.30 

161. 



I 
i 
l . 

Selajang pandang para pesc~ta Konperensi pada sidang umum kctiga. 
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SIDANG PERTAMA 

Tempat Bad Hotel. 
Tanggal : 26 Djuni 1955. 
Djam 20.00 - 00.30 
Pi.mpi.na.n: R. Goenawa.n. 

1. PEl\'.IBUKAAN. 
Setelah pembatjaan Al-Qur'an oleh K.H. ROSJID SIDDIQ 

dari K.U.A.P. Sumatra Selatan, maka rapat dibuka oleh 
pimpinan dengan utjapan sebagai berikut : 

Assalamu,'alaikum W.W. 
Kami bersjukur kehadirat Illahi, dengan kerelaanNja kita 

dapat lagi berkumpul bersama dalam keadaan sehat wal-afiat 
ditempat jang sedjuk serta pandangan alamnja nan indah 
permai. Untuk meramaikan Konperensi dinas jang diadakan 
oleh Kagri dengan Djawatan2 serta instansi2nja niveau Pro
pinsi seluruh Indonesia. Kita akan merundingkan bersama soal2 

penting, dan kesulitan2 jang kita alami dalam perdjalanan kita 
menudju kemadjuan. 

Kami dari pihak Djawatan mempunjai atjara. Kami per
tjaja pun saudara 2 membawa soal2 jang perlu dirunding dan 
dipetjahkan. Djika pikiran dan usaha2 Sdr.2 cliibaratkan batu, 
bata, besi dan kaju, maka kesulitan2 jang Sdr. alami adalah 
merupakan pasir, kapur, semen dll. Untuk membina pondamen 
dan bangunan Kementerian Agama serta instansi!!nja kita ha
rapkan jang kokoh, benar2 mendjadi lambang tunggal diantara 
kelima Sila Negara kita: ,,Sila Ketuhanan Jang Maha Esa". 
Sila jang tidak sadja sinarnja tidak terkurung oleh batas2 

wilajah Nusantara kita, tetapi kumandangnjapun akan berge
ma dinegara2 dan Ummat Islam seluruh dunia. Mewudjudkan 
Sila Ketuhanan J .M.E. berarti mentjiptakan kemakmuran dan 
kesedjahteraan Negara dan Bangsa, jang mendjungdjung ting
gi asma Tuhan dengan sembah baktiNja, kebudajaan, achlaq 
dan kesusilaannja. 
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Tiadn satu Ilmu berfaedah bagi dunia djika peladjaran2nja 
tidak diamalkan. Apa arti kata:.i tanpa tindakan. Atau apa 
artinja tindakan laku-langkah jang tidak sesuai dengan kata2 

itu? Kita pertjaja, tidak sjak, bahwa tiap2 langkah kita, jang 
didasarkan atas ketaatan kepada Allah S.W.T. akan membawa 
hasil jang baik. Dan betapa kita tidak akan gembira dan sju
kur, bila sesudah mewudjudkan sesuatu usaha kita dapat 
mengutjapkan Rabbana, taqabbal minna innaka antassimi'ul 
'aliem. 

Banjak usaha2 jang sudah dapat kita selesaikan. Usaha2 

kita jang sudah dapat berdjalan dengan lantjar. Sebaliknja 
masih ada usaha2 jang belum berdjalan atau tidak lantjar 
djalannja, bahkan ada jang matjet sama sekali. Disamping itu 
kesulitan2 dan kesukaran2 jang ditimbulkan karena suasana 
politis, psychologisch dan technis. 

Tidak maksud kami sekarang mengutarakan satu demi 
satu tentang usaha2 dan kesulitan2 itu. Dalam rapat2 chususi 
kita ini, semua akan dibitjarakan berturut-turut bagian demi 
bagian. Tetapi tidak pula kesempatan ini kami lalukan dengan 
tidak menjinggung tentang hal2 berikut : 
U.U. No 22/46 jo. 32/54. 

Sebagaimana saudara2 maklum U.U., ini sudah i tahun 
berlaku untuk daerah2 diluar Djawa dan Madura. Pelaksana
annja kini masih didasarkan kepada tjara bekerdja jang sudah 
berdjalan. Semoga perubahan dapat pula membawa perbaikan, 
dalam hal ini pada f ase pertama perbaikan administrasi pen· 
daftaran dan tjara penjelenggarakannja, dan dengan itu diha
rap pula perbaikan tjara perkawinan, pertjeraian dan peru
djukan. 

Peraturan2 dan tuntunan jang bahan2nja pada par-lemen 
chusus terlebih dulu sudah disetudjui, sedang disiapkan. Sesu
dah diadakan latihan tentang penjelenggaraan administrasinja 
Insja Allah ,,langkah baru" itu akan dapat dilaksanakan se
tjara seragam dan baik untuk seluruh Indonesia, lebih luas 
hal ini akan dibitjarakan dalam rapat chususi. 

Koordinasi antara instansi-instansi Kagri. 
Suatu hal jang kurang menggembirakan agaknja, bahwa 

Koordinasi belum nampak dilaksanakan sebagaimana jang di
harapkan. Tidak perlu rasanja direntang pandjang, betapa 
baiknja djika semua Instansi Kagri, Kantor2 Djapena, Djapen
da, dan Djaura pada waktu jang ditentukan dalam Penetapan 
Menteri Agama No. 44/52 berkumpul merundingkan bersama 
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kesulitan2 masing2 pekerdjaan2 jang ada persesuaian dalam 
pelaksanaannja, tindakan2 jang perlu diambil bersama dalam 
hal-hal jang berf aedah, a tau kalau perlu tetapi tidak diha
rap merunding perselisihan2 • 

Perubahan Peraturan Menteri Agama No. 9 da.n~ 10/1952. 
Diharap pula mendjadi perhat;tan Sdr.2 didalam melaksa

nakan peraturan2 itu selalu diharapkan dengan kenjataan2 , 

supaja nanti rnemberi pertimbangan2 sehingga peraturan2nja 
sebagai pangkal pertumbuhan2 organisasi jang sehat. 
Administrasi seragam bagi Kua-Kua Ketjamatan: 

Selekas mungkin adanja N.T.R. baru ~selenggarakan se
tjara formiel, akan lekas disusulkan pertJat~n administrasi 
seragam untuk urusan2 lain. Latihan untuk ini akan dilakukan 
sekaligus dengan latihan administrasi N.T.R. Kita maklum, 
bahwa tenaga Kua2 Ketjamatan tidak banjak. Melaksanakan 
urusan administrasi jang aneka warna dan tidak sedikit djum
lahnja, dikuatirkan akan kegagalannja. 
S audara-saudara. 

Dimaksud dalam koperensi ini memberikan waktu se
banjak-banjaknja kepada Sdr.2 untuk mengeluarkan suaranja 
jang berdasarkan kesulitan2 daerah mengenai tugas kita, me
nudju kepada perbaikan dan konsolidasi. Diharap kesempatan 
ini d~.:pergunakan sebaik-baiknja dengan mengingat waktu jang 
akan datang. Semoga Allah S.W.T. memberi hidajat dan taufik 
dalam perundingan2 kita bersama, sehingga membuahkan hasil2 

jang bermanfaat. 
Maka dengan ini rapat chususi kami buka, diiringi do'a 

pembatjaan bersama surat alf atihah. 
Sidang dibuka dengan batjaan a I f a t i h a h tepat pada 

djam 9.45. Berhubung pimpinan rapat akan dipegang oleh Pak 
F AQIH USMAN, maka untuk menantinja dibatjakan p r o c e
d u re rapat: 

R. GUNA\VAN: 
Dalam sidang ini kita hanja akan memperbintjangkan 

so'al2 jang umum dan tehnis. 
Oleh karena seperti jang tersebut dalam atjara 1 s/d 6 

seperti telah dimaklumi oleh Kepala2 K.U.A.P., maka kalau 
Sdr.2 menjetudjui untuk menjerahkan penjusunannja jang 
isinja telah Sdr. maklumi, maka segera kita meningkat kepada 
atjara selandjutnja ialah No. 7 dan 8. 

Karenanja, marilah kita segera melandjutkan untuk men
dengar pengantar kata dari Kepala Bagian B. 
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2. PENGANTAR I<ATA OLER KEPALA BAHAGIAN 
KEPENGHULUAN. 

1. Undang-imdang No. 32/1954: 
Kalau kita menuruti nushush dan bunji undang2 22/ 46 

jang telah didjadikan Undang:? No. 32/1954, maka njata bahwa 
tugas kita lebih banjak tertudju kepada kewadjiban pendaf
taran N.T.R. dan mengawasinja. Tetapi dalam pelaksanaan 
kita telah bertindak kearah kesempurnaan perkawinan, mem
perketjil pertjeraian, mendamaikan suami-istri, pendeknja 
kita telah menudju kedalam, jaitu berusaha mentjiptakan ru
mah-tangga jang aman makmur dan diridhai Allah. 

Pada tahun jang lalu diwaktu kita berkumpul di Semarang 
kita bergelisah karena Undang2 No. 2W46 belum dapat dira
takan keseluruh Indonesia, hingga tugas dan kewadjiban Bhg. 
Kepenghuluan di Luar Djawa mengalami banjak kesukaran. 
Tetapi dewasa ini dapatlah kita bergembira bahwa Undang2 

32/54, dan diatas itu kita mengutjapkan terima kasih chusus
nja kepada Bapak Menteri dan umumnja kepada Kementerian 
dan anggota Parlemen jang menjokong kehendak Kementerian 
Agama. '~· 

2. Pembaharuan tentang Peraturan Menteri 4/47, 14/52 dan 
P3 N.T.R.: 
Penerimaan Undang2 No. 22/46 itu oleh parlemen beraki

bat pula kepada menindjau tjaranja kita melaksanakan tugas 
kita chususnja Bahagian Kepenghuluan. Peraturan Menteri 
Agama No. 4/47 harus ditindjau kembali, biaja N.T.R. harus 
ditindjau kembali. Pcrsoalan P3 N.T.R. untuk luar Djawa dan 
Madura harus dibuatkan peraturan, sehingga bisa dipertang
gung djawabkan menurut hukum dan lain2 hal jang dirasa 
ada hubungannja dengan kesempurnaan dan kelantjaran NTR. 
seluruh Indonesia. Hal itulah semuanja jang akan kita tindjau 
bersama2 dan akan kita bahas dengan teliti hingga benar2 

peraturan2 itu memudahkan urusan kita sebagai potugas dan 
menguntungkan rakjat sebagai pendukung undang2• 

3. Hukum Munalcahat : 
Ada satu soal jang penting dan amat pokok untuk ber

hasilnja sari'at dan hukum Islam dapat mengatur hidup ber
suami-istri dan untuk mengatur hak dan kewadjiban keluarga 
jaitu terlaksanaannja hukum2 Islam didalam soal perkawinan 
mendjadi Undang2 Negara dan dengan arti kata lain, perka
winan itu diatur menurut U.U. Negara Republik Indonesia. 
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Hal ini sampai sekarang belum djuga berhasil dalam per
djuangan Kementerian Agama dan perdjuangan urnmat Islam. 
Kalau kiranja U.U. 32/54 dianggap sebagai wadah, maka U.U. 
perkawinan adalah sebagai isinja dan sampai sekarang wadah 
itu belum diisi setjara teratur dan resmi. Mudah-mudahan 
Saudara:!, cli Konferensi Kementerian Agama 1956 nanti dan 
entah dimana, Undang2 perkawinan itu sudah dapat disadjikan 
kepada saudara2 • 

Kita memang mengakui dalam pelaksanaan N.T.R. ini akan 
banjak mengalami kesukaran2 didalam soal pembukuan dan 
soal hukum Agamanja. Tetapi peredaran tahun dan pertukar
an masa dan usaha kita bersama banjaklah sudah jang kita 
perbaharui dan tambah disempurnakan. Urusan administrasi 
N.T.R. akan terus kita tindjau kita selidiki lagi chususnja 
dalam pertemuan kita ini. 

Adapun didalam hal jang menjangkut dengan hukum 
Munakahat maka persoalannja tidak dapat kita burukan dan 
paksa seperti persoalan administrasinja itu. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa perkembangan hukum 
Islam di Indonesia jang luas ini tidaklah sama akibat dari 
tidak berdirinja satu Negara Islam sebelum zaman pendjadjah
an dan kedua karena akibat pendjadjahan itu sendiri jang 
memisah memetjah belah bangsa Indonesia dan mengadu dom
ba diantara mereka. 

Pengalaman sesudah merdeka dan pengalaman sesudah 
berdjalan Undang2 22/1946 itu telah diundangkan untuk selu
ruh Indonesia dan mendjadi Undang2 22/1946 telah dapat 
memberi gambaran kepada kita bagaimana perkembangan hu
kum munakahat dan bagaimana kehidupan hukum itu di 
tengah2 masjarakat ummat. Disamping itu lagi bagaimana 
berdjalan rapatnja antara perkawinan ,,N.T.R." dengan adat 
istiadat suku2 bangsa jang banjak bertaburan diseluruh 
Indonesia. 

Alhamdulillah, sjari'at Islam amat kaja dengan per
Undang-undangannja dan Alhamdulillah Undang2 Islam itu 
universalistiem atau sesuai dengan tiap2 tempat dan sesuai 
dengan tiap2 zaman. Pengakuan ini bukan dari sardjana 2 Islam 
sadja bahkan dari sardjana2 hukum jang termasjhur didunia 
ini. 
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Maka Qur'an, Assunnah, pendapat sardjana2 Islam baik 
jang telah berbentuk mazhab ataupun tidak, baik berpendapat 
bersama atau berpendapat perseorangan jang memenuhi kitab2 

fiqhi Islam itu, itu kesemuanja kekajaan Ummat Islam jang 
tak ada taranja, itulah intan mutiara dan pelengkapan jang 
penting dan utama bagi Ummat Islam. 

Bertali dengan itu, marilah kita perkembang hukum mu
nakahat di Negara kita ini dengan hatF dan bidjaksana hingga 
hukum2 itu dapat memetjahkan kesulitan2 jang timbul akibat 
N.T.R. itu. 

Kita harus ingat dan menginsjafi sedalam-dalamnja bah
wa persoalan hukum dan fiqhi jang umpama: munakahat, 
Mu'amalat, djinajah umumnja jang mengenai masjarakat; 
menghendaki tindjauan jang lain dari tindjauan keimanan, 
'itiqad dan ubudijah dan hal ini tentu akan dimaklumi sendiri 
oleh ahli2 ke-Islaman. Kalau kiranja didalam soal keimanan 
tidak boleh dipaksakan2, maka didalam soal penerimaan hukum 
dan sjariat tentu sadja harus ada kebidjaksanaan, keluasan 
f ah am dan kelapangan dada serta penghargaan pendapat jang 
beraneka warna itu. Maka disini kita hendaknja dari DJAURA 
dan KEMENTERIAN AGAMA tetap akan menghargakan 
seluruh pendapat2 dengan sebaik-baiknja dan bidjaksana2nja 
dan memang inilah jang djadi pegangan kukuh dari Kemente
rian kita. 

Kita djangan lupa bahwa disamping kita tak kurang 
pula tadjamnja pengaruh ahli hukum adat dan ahli2 hukum 
Barat. Mereka mempunjai pengikut banjak ditengah-tengah 
masjarakat kita. Sememangnja pendjadjahan Belanda dizaman 
jang silam memberikan kesempatan jang baik dari luar kepada 
hukum2 itu untuk berlaku d~ tengah2 masjarakat Indonesia, 
djuga didalam soal perkawinan. 

Hal jang demikian ini dapatlah kiranja kita insjafi hingga 
memberikan pertundjuk bagi kita dalam melaksanakan hukum 
munakahat setjara Islam dan untuk memilih qayl dan penda
pat jang mana jang akan kita undang dan amalkan hingga 
tudjuan jang pokok dari sjari'at Islam dalam munakahat dapat 
membentuk penghidupan ummat. 

Dari itu marilah kita sedikit demi sedikit menudju kepada 
kebulatan pendapat didalam membuat hukum munakahat 
chususnja, hingga mudah lantjar dan diterima oleh seluruh 
rakjat dengan kepuasan hati. 
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Disamping itu diterimanja Undang2 perkawinan oleh 
Ummat Islam dan oleh Negara akan memudahkan kita mem
perlengkapinja dengan bermatjam2 peraturan dan sebagainja 
kelak. 

4. Mengurangi pertjeraian/menudju. Rumah Tangga. ja.ng ama.n. 
Makmur: 
Dewasa ini kita terpaksa mengakui bahwa dunia perka

winan ummat kita tidak/belum menggembirakan hati. Bangun 
dan runtuhnja rumah tangga itu banjak jang tidak dapat di
ikuti sebab-sebabnja. Dan kalau kiranja ada mempunjai sebab, 
maka sebab~ itu sukar untuk diterima dan untuk dipertimbang
kan. 

Biarpun djanda2 jang tjerai itu kembali berkawin lagi 
tetapi kesukaran dan kedudukan tak kurang pula membun
tutinja. Kita tak ingin disamping memperhubungkan silatu
rahim, disamping salam dan damai dan disamping jang ber
gembira dan berkumpul ada jang putus hubungannja ada jang 
sengketa ada jang berduka dan bertjerai, hal ini kesemuanja 
kita lihat dengan penuh keketjewaan. Bagaimana kita berusa
ha, bagaimana kita bertanggung djawab dan bagaimana masu
lijah kita dapat ditunaikan terhadap Tuhan inilah jang men
djadi pertimbangan kita selalu. 

Kita harus membenarkan pendapat orang jang berkata 
bahwa kebanjakan umat kita berkawin hanja untuk berkawan. 
Adapun tudjuan jg. utama dari perkawinan Islam, filsafah dan 
maksud dari nikah jang diandjur2kan oleh Nabi Muhammad 
S.A.W. belum banjak mereka insjafi dan ketahui. Djadi soal 
pengertian jang mendalam tentang perkawinan inilah jang 
harus dipunjai oleh petugas2 N.T.R. dan oleh ummat kita se
luruhnja. Dengan demikian semoga kerumah tanggaan dapat 
berdiri kokoh. 

Kita akan merasa lega dan puas bila suami isteri hidup 
rukun dan damai bila peraturan Tuhan dapat memakmurkan 
rumah-tangga dan untuk itu kita sebagai pemimpin2 dan pe
muka ummat bertanggung djawab, dan sebagai pegawai Pe
merintah bekerdja keras kearah itu. Maka seluruh usaha jang 
kiranja mengokohkan perkawinan, jang merapatkan hubungan 
suami istri dan menimbulkan rabithan dan mahabbah antara 
mereka sekeluarga jang termasuk dalam tugas kita atau jang 
ada hubungannja dengan tugas kita; baiklah kiranja mendjadi 
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perhatian ditiap waktu dan tiap2 saat. Hal ini memang banjak 
asal suka dan sudi memikirkannja. 

Disamping itu seluruh usaha2 kearah membendung per
tjer~ian jang tidak sehat, polygamie jang tidak sehat, per
kawman dibawah umur dapatlah kita kerdjakan. Dari Kemen
terian Agama dan Djaura sendiri andjuran2 serta ichtisar ke
arah itu telah mulai disadjikan dan dikerdjakan umpama 
pembentukan B.P.S., dan dirapat2 kerdja serta hubungan2 de
ngan perkumpulan dan instansi Pemerintah. Andaikata Sdr. 2: 
kita didalam tahun 1954 ini telah akan melihat hasil usaha 
kita sekitar membendung arus pertjeraian itu, tetapi tekanan 
ekonomie jang menghebat kedalam rumah tangga telah 
mengandaskan usaha jang banjak kita lantjarkan. Hal ini dapat 
Sdr.2 lihat dari statistiek perintjian N.T.R. tahun 1954 jang 
menerangkan bahwa pertjeraian karena ekonomie dan mening
galkan kewadjiban berdjumlah 17 4.438 orang. Sungguhpun 
demikian kita memaklumi pula bahwa tidak seluruhnja sebab2 

tjerai itu dapat dikuasai oleh Kementerian Agama dan 
instansinja. 

5. Kesenipurnaan administrasi N.T.R. dan persia.pan petugas
petugas N.T.R. di Zaman Depan: 
Sebagai orang jang mengurus administrasi dan mengurus 

instansi Pemerintah, haruslah pekerdjaan2 itu dapat kita per
tanggung djawabkan keseluruhannja. Berdasarkan kepada itu 
kalau kita sebut bahwa pemeliharaan pendaftaran N.T.R. dan 
pengisian blankonja masih kurang dari jang sepatutnja dan 
sukar untuk dipertanggung djawabkan umpama di Pengaclilan 
Negeri dan sebagainja; itu saudara2 sendiri memakluminja dan 
mengalaminja. 

Oleh sebab itu harus ada latihan2, harus ada penindjauan2 
jang telitl dan pemeriksaa~ jang tetap teratur dan harus ada 
persiapan2 pegawai jang ahli dalam persoalan N.T.R. untuk 
djangka pandjang. 

Dari tahun 1954 kita telah mulai usaha kearah itu, hen
daknja ditahun 1955 lebih hemat dan lebih dibesarkan. Apatah 
lagi Kementerian kita hendak meneladan keberesan2 pembu
kuan pendaftaran B.S. Banjak kesukaran2 jang akan kita alami 
untuk mentjapai itu umpama pedjabat2 N.T.R. jang usianja 
telah Iandjut dan kurang pengalaman. Maka itu semuanjalah 
jang akan kita badapi bersama 2 dan rembuk bagaimana meng-
atasinja. 

170 



6 Tuntutan terhadap pela.nggaran-pelanggara.n unda d 
· 32/1954 da.n lain-lain: ng-un ang 

l{ita sebagai petug.as chusu: dari N.T.R. adalah nemeliha
raan dan pengawas dar1 Un~ang 32/1954 serta dari peraturan2 
jang be~hubungan .dengan itu dan Undang2 jang ada dibuku 
Undang- umpamanJa K. U .H.P. 

Pemeliharaan2 .undang2 sewaktu-waktu harus memperli
hatkan kekuasaannJa dan harus me~jata~an kesanggupan ber
tindak . untuk membela ~ndang2 bila dilanggar. Kami tidak 
memermtahkan agar sebap_ pelanggaran mesti dituntut dan 
dihadapkan kemuka .P~ngadilan, ka~ena itu termasuk pula ke~ 
bidjaksanaan; tetap1 Jang harus k1ta peringatkan agar kita 
bertindak te~as dan -~gar pelanggaran _jang menjolok mata jg. 
kira2 mungkm menJmggung nama ba1k petugas dan pemeli
hara hukum dan nama baik Kementerian Agama, diandjurkan 
supaja dituntut oleh jang berwadjib menuntutnja. Didalam 
waktu jang sudah2 hal ini banjak diabaikan karena beberapa 
sebab umpama karena kasihan, karena kelalaian dsb. tjara 
jang demikian itu sangat mengurangkan kemegahan Kemen
terian Agama dan Djawatan2 kita, achirnja memberanikan 
orang2 turut melanggar. Untuk itu kami telah menjampaikan 
andjuran2 dari Djaura. 
7. Sekitar Wali Hakim: 

Usaha2 untuk memudahkan perkawinan dan andjuran2 ke
arah itu lalu kami terima, hal itu sangat kami hargakan karena 
timbul dari pengalaman dan lihat mata sendiri. Persoalan wali 
hakim. baik menurut Peraturan Menteri Agama No. 1/1952 
untuk luar Djawa dan Madura atau peraturan No. 4/1952 
dalam hal itu kedua-duanja banjak dikemukakan andjuran dan . 
pendapat, diantaranja ada jang memintakan agar peraturan 
No. 4 itu dipakai untuk seluruh Indonesia, ada djug~ jang .me
mintakan supaja persoalan wall Hakim itu dapat diselesa1kan 
oleh Naib dsb. Tetapi Sdr. djangan lupa bahwa kemudaban2 

itu harus sedjadjar dengan keberesan, ketelitian dan ~esem: 
purnaan dan harus pula cliganti agar djangan ada hak- azasi 
manusia jang dirampas begitu sadja. 
8. Soal sekitar Bedolan: 

Dalam menghadapi soal bedolan kita m~ngh~da~i beb~~apa 
persoalan jang berbelit-belit jang harus kita tindJaU setJara 
mendalam diantaranja bahwa: . . 
a. Membedol itu menimbulkan katjau balau dalam adnums

trasi N.T.R. 
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b. Banjak menimbulkan pergaduhan dalam soal keuangan dan 
mendjadi ketjam~an dari luaran karena tidak mempunjai 
keseragaman. 

c. Tidak keseragaman itu bukan antara Propinsi dengan Pro
pinsi, djuga antara Karesidenan dengan Karesidenan pun 
lagi antara Kabupaten dengan Kabupaten disatu Keresi
denan. 

d. Memang kita merasai sendiri bahwa dibeberapa tempat 
rakjat itu mesti didatangi kerumah mereka untuk N.T.R. 
dan kita berkewadjiban untuk itu. 

c. Dalam pokoknja Peraturan Menteri Agama dalam soal ini 
harus ditindjau pula. 

f. Dalam hal bedolan ini kami dari Djaura, dengan surat tgl. 
2 September 1954 No. 336/B/54 telah mengemukakan ba
han2 lebar pandjang dan usul2 jang berkenaan dengan 
bedolan itu. Pokoknja kami meminta agar untuk bedolan 
itu diadakan Peraturan Menteri jang tersendiri. 

9. Sighat Ta'lik : 
Soal talikutthalak sudah diselesaikan antara Djaura, dengan 

Bi.rpa, dan tentu akan disadjikan djuga kepada saudara2• 

10. Madjlis Fatwa: 
Tinggal lagi satu soal penting, penting untuk kelantjaran 

N.T.R. dan untuk kebulatan hukum munakahat chususnja dan 
untuk mengusahakan kesatuan atau untuk memperdekat pen
dapat dalam hukum2 Islam umumnja. 

Disana-sini diseluruh kepulauan Indonesia telah berkem
bang bermatjam2 Madjlis Sjura/Fatwa, Madjlis Sjari'at dari 
bermatjam2 golongan Ulama 2 • Pun tak kurang pula ada Ke
menterian jang telah membuat Madjlis Penasehat umpama 
Kementerian Kesehatan. Didalam Kementerian Agama sendiri 
telah ada pula satu badan dari ahli2 pendidik jang memberi 
nasehat2 kepada Kementerian Agama dalam segala soal pen
didikan. 

Hal itu memang ada baiknja karena dengan demikian akan 
timbul kegiatan menjelidiki dan mendalami hukum2 dan sjari'at 
Islam dan memang besar artinja Madjlis jang dibentuk Kem. 
Kesehatan untuk pelaksanaan Agama Islam diseluruh tempat2 

dan suasana Kesehatan. Tapi menurut pertimbangan kami 
kalau kiranja Kementerian Agama turut mentjiptakan terben
tuknja Madjlis Sjura dan Fatwa jang meliputi, tentu akan 
lebih mantap hukum2 Islam itu didada Ummat, chususnja jang 
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didjalankan oleh Kementerian Agama dan Kementerian lain2 
karena memang keputusan dari satu Madjlis Sjura dan Fatwa 
jang mu'tabar. 

Kita ingat bahwa dulu dinegara2 Islam ada mufti jang 
ditundjuk oleh Chalif ah, tetapi sekarang lebih sesuai kalau 
tugas itu dikuasakan kepada Madjlis jang terdiri dari ahli2 
Islam dan kalau perlu ditambah dengan keahlian2 lain dengan 
demikian berangsur2 kita menudju kebulatan hukum, setidak2-
nja dapat memberikan kebenaran kepada bermatjam2 pendapat 
untuk diamalkan ditengah2 masjarakat. Disamping itu lebih 
penting menurut pendapat kita Kementerian Agama hendak
nja benar2 memelihara tugasnja, dan kita kawatir kalau2 
Kementerian lain menuruti djedjak Kementerian Kesehatan. 

Kalau ditindjau setjara mendalam memang tugas kita ini 
amat berat. Kepada kita seolah2 dipertanggung djawabkan pe
meliharaan rumah tangga jang dianggap sumber masjarakat 
dan Negara. Diatas ketenteraman rumah tangga dan kemakmu
ran hidup sekeluarga bertambah utuh dan bersemarak dine
gara kita. Sebenarnja tugas kita adalah suatu tugas nasional 
jang penting untuk kedjajaan Negara kita jang berdasarkan 
ke Tuhanan jang Maha Esa. Marilah kita berichtiar dan berusa
ha melalui seluruh sebab2 kedjajaan, keberuntungan dan 
kemuliaan sambil bertaufiq dan bertawaqqal kepada Allah, 
Amiiiin ja Robbal'aalamin ! ! !. 

Pimpinan: 
Demikianlah kiranja telah mendjadi djelas persoalan ini, 

dan dengan ini diskusi kami buka : 
1. Karena U.U. 22/46 telah disjahkan, maka bagaimana 

untuk menjeragamkan soal ini? 

Djawab: 
U.U. 22/46 tidak ada sangkut pautnja dengan biaja (vide 

U.U.), oleh karena beleid Riau jang belum mentjukupi P.M.A., 
maka mudah-mudahan nan ti dalam P .M.A. akan kami selipkan 
dengan melakukan N.T.R. dengan strait dollar. 
2. Bagaimana pendapat Kementerian Kalau Kepala Kuap. di

masukkan mendjadi anggota Kas Mesdjid Pusat untuk 
memperkuat? 

Djawab: 
Dalam Peraturan P .K.M. ini jang tak ada bedanja dengan 

P.M.A. No. 4/1952, maka anggauta2 terdiri dari Penghulu2, 
dalam hal ini sangat memberatkan kepada biaja djuga, lain 
dengan Penghulu jang tidak perlu dengan uang djalan. 
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Nusa Tenggm·a: 
Mohan formasi KUAK diluar Djawa disamakan dengan 

di Djawa. 
Djawab: 

Dalam menetapkan formasi maka kita berdasarkan bebe
rapa hal, dan kembali kepada N.T.R. luar daerah, djumlah 
penduduk, dan banjak sedikitnja N.T.R. 
Ktr. N. Tenggara. 

Dasar:.! jang telah ada dibuat 4 tahun jang lalu, maka se
karang kita harus berani menindjau kembali dengan adanja 
Bagian:.! C.D.H. dan lain:.!, maka djadikanlah ini sebagai dasar 
untuk menindjau kembali. · 
Djawa Tengah : 

Kalau diterangkan bahwa uang di luar Djawa tidak ma
suk maka formasi harus ditambah, agar ada tambahan uang. 
Sumatera. Tengah : 

Kekurangan pegawai dengan adanja djauhnja kepulauan, 
maka kita harus perhitungkan laba ruginja, dalam hal ini 
harus dispensasi seperti dari DJAPENDA. 
J. Ibrahim: 

Memang kalau dilihat dalam hal ini kurang, tapi tenaga 
KUAP 50% kelebihan, maka KUAK itu harus ditindjau 
kembali. 
Pimpinan: 

Berhubung soal ini tidak bisa diputuskan disini, maka 
insidentil supaja diusulkan. 

Djawa Barat : 
Djangan didasarkan atas laba rugi N.T.R., tetapi dilihat 

dari manf aatnja kepada rumah tangga. 

Pimpina.n: 
Dasar N.T.R. daerah, dan hasil pekerdjaan, maka kalau 

insidentil memang kurang, supaja diusulkan. 

3. KEPENGHULUAN : 
Dja.wa. Tengak: 

Berhubung gedjala jang memba.hajakan, dengan adanja 
orang jang kawin liar jang maki~ mendjadi-djadi, sedang 
Gupernur, Djaksa dan Palisi telah mengusulkan supaja per
nikahan ini disahkan. Karena KUAP Djawa-Tengah sudah 
tidak ktiat lagi, maka mohon DJAURA menjelesaikan. 
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Pimpinan: 
Menjanggupi. 

Sumate1•a Selatan : 
Mohan teks jang telah kami setudjui untuk diserahkan 

DJAURA mengaturnja dengan KAGRI apakah ada perubahan, 
kalau ada diminta untuk ditelaah. 

Pimpinan: 
Materi jang telah kita bitjarakan itu telah diambil over 

djadi Peraturan Menteri, lebih dari itu tidak. Ada perubahan 
hanja redaksi sadja. Naskah belum dapat kami berikan, untuk 
menanti penanda tanganan oleh J.M. Menteri. 

Sumatera Tengah: 
a. untuk mengatur keuangan N.T.R. supaja diatur seperti 

padjak Radio, imigrasi dll. 
b. sebelum diadakan perkawinan supaja diadakan pemeriksa-
. an dokter; 
Untuk dimintakan perhatian Pimpinan. 

Djawa Timur : 
1. seperti di Djawa Tengah, di Djawa Timur djuga ada. 
2. di Bumi Perdikan jang mendjalankan N.T.R. sendiri, dan 

N.T.R. belum dikuasai oleh KAGRI, maka dalam tjara lain 
supaja mendjadi perhatian. 

Nusa Tenggara: 
Oleh karena di Nusa Tenggara ada kawin lari, maka ba

gaimana penjelesaiannja menurut Instruksi Menteri Agama 
4/47, agar djangan sampai menjulitkan para Naib, maka 
mohon diadakan P.M;A. atau petundjuk kepada Naib bagai
mana menjelenggarakan. 

Djawa Tengah: 
Apakah pada maklumat bersama ada naskah baru. 

Pim pin.an: 
Oleh karena dikuwatirkan akan menimbulkan kegontjang

an, maka hanja akan dibuat Maklumat bersama jang berlaku 
untuk diseluruh Indonesia. 

Nusa Tenggara: 
Kesulitan berlakunja U.U. 22/46 diluar Djawa, jang di 

Nusa Tenggara masih oerpegang kepada N.I.T. 44 ialah ada 
daerah autonomi, hingga Kantor kita tidak disetudjui, akibat
nja ·menghambat orang jang akan Nikah. 

Maka masuk mana, penjelesaiannja Bag. B a tau Bag. A). 
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Pi1npinan: 
Masuk Bagian A (Tata Usaha). 

Kalimantan : 
Akibat 22/ 46 berlaku untuk Seluruh Indonesia, maka ada 

Ketjamatan jang belum disetudjui, maka mohon perhatian 
soal ini. 

Pimpinan: 
Sudah ada perhatian, tetapi soal keuangan jang agak 

menjulitkan. 

Sumatera Tengah: 
U.U. 22/46 telah berlaku semendjak th. 1950 jo. Staats

blaad 482 mengenai surat izin kawin, apakah kini djuga men
djadi sjarat. 

Kawin jang melanggar adat apakah djuga memerlukan 
surat izin. 

Karena surat izin sangat besar eff eknja; mengenai pem
bajaran uang dan lain-lain. 

Pimpinan: 
Surat keterangan itu telah ada dirumuskan dalam P .M.A. 

4. SOAL BEDOLAN : 
Djawa Tengah : 

Soal ini djangan terlalu dihalang-halangi, karena walau
pun dihalang-halangi toh akan djalan terus, maka supaja 
KAGRI mengatur hingga bedolan tidak mewudjudkan peme
rasan. 

Sumatera Tengah: 
Supaja bedolan diatur seperti Djawa Tengah. 
Dan agar soal ini jang telah dilakukan semendjak tahun 

1947, dan akan ditetapkan suatu peraturan, tetapi sampai 
sekarang djuga belum dilakukan. 

Dibitjarakannja soal bedolan akan mendjadi kesukaran, 
sedang tidak dibitjarakannja djuga sangat susah dan tidak 
bisa dipertanggung djawabkan. 

Perbedaan ongkos bedolan ini dari KU AP satu dengan 
jang lain, Karesidenan satu dengan jang lain, kalau di Jogja 
satu kabupaten dengan jang lain, hal ini kalau di luar Djawa 
adalah lain sekali, dipandang dari sudut bedolan sebagai ong
kos perkawinan, maka kemudian soal ini dibiarkan sadja. 
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Pimpinan: 
Dalam hal ini sudah direntjanakan dalam P .M.A. menge

naf biaja N.T.R., maka diskusi ini perlu dihabisi. 

5. \V ALI HAKIM : 
N asharuddin Thaha : 

Untuk lebih menegaskan berhubung dengan adanja 
maklumat soal Wali Hakim diluar Djawa Madura, dan Djawa 
Madura maka dikirimkanlah surat edaran DJAURA. 

Soal P3 N.T:R. akan ditjoba didesa pertjobaaan. Dalam 
soal Wali 'adhal jang banjak mengakibatkan banjaknja per
kara di Birpa, djuga jang tidak, maka dalam hal ini harus 
sangat berhatP. Dalam Edaran kami perkataan ,,SEBAIKNJA" 
supaja dianggap sebagai andjuran. 

Maka apakah akan kita tindjau soal ini dengan kita se-
rahkan kepada P.A., atau seperti jang telah lalu? · 

Dengan P.A., kami KUA agak lebih akan tenang tenteram. 

Kj. Sod1·i : 
Memang sudah lama urusan ini datang ke Biro, kalau 

menurut uchuwah baik kalau P.A. kerdja sama dengan Kepeng
huluan, tetapi kalau menurut U.U. jang masih berlaku P.A. 
tidak mempunjai conpetensi dalam soal ini. 

Pimpinan: 
Memberi komentar akan keterangan dari Birpa, maka 

terserah kepada apakah kita harus mengadjukan agar ada 
perubahan dalam hal ini, djuga harus ada perubahan terhadap 
Staatsblad jang hal ini sangat berat. 

Djawa. Tengah: 
1. Dapat menerima P.M.A. jang membedakan antara Djawa 

dan luar Djawa, hanja ingin minta persetudjuan potensi, 
agar P.M.A. jang dikeluarkan itu dirubah kata-katanja. 
Jang kami maksud ialah dalam penundjukkan orang jang 
mengerdjakan itu bukan pangkatnja, tetapi djabatannja 
di KUAK atau di KUAl{ETJ. 

2. Atau kalau bisa dirubah sama sekali dengan djalan hier
archie, dari Presiden kepada Menteri dan seterusnja. 

Sumatera Utara: 
Dalam P.M.A. 4/47 masih kurang, ialah siapa jang me

nentukan bahwa Wali itu wali adhal; maka harap ditambah 
siapa jang mentsabitkan Wall adhal. 
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Sulawesi: 
Usul supaja Hnl,im betul2 orang jang ahli memeriksa Kitab 

Fiqih. 

Atjeh: 

1. Menjokong Djawa Tengah; 
2. Itsbat Wali idem Sumatera Utara, dengan mehdengar advis 

dari P.A. atau Ulama ditempat jang tak ada P.A. 

Djawa Timur : 
Kita adakan pembitjaraan, agar dapat mendorong untuk 

merubah P.M. 1/52: 

1. Mafqud; 
2. Adhal, memang P.M.A. belum tegas, siapa jang menetap

kan adhalnja itu. 

Su.matera Selatan: 
Sedjalan dengan Djawa Tengah, Atjeh dan Medan. 

Suma.tera Tengah: 
1. Penindjauan dari P.M.A. dengan mempertegas, dalam 

tawalijah dengan menundjuk atau kitabah. 
2. Mentsabitkan adhal, dengan minta tjontoh proces perbaal 

adhal. 

Kepa.la Bagian B : 

Pendjelasan tak perlu, tinggal kita buat Panitya untuk 
merumuskan. Mengenai Competensi P.A. ialah nikah dan jang 
berhubungan dengan qablahu atau ba'dahu. 

Pimpinan: · 
Bagian B dipertebalkan untuk murumuskan hal itu. 

Rapat ditutup djam 12.30. 
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SIDANG 

Tenipat 
Tanggal 
Djam 

KE DUA 

: Bad Hotel. 
: 27 n;uni 1955. 
: 09.00 - 12.30. 

Pimpinan: R. Goenawan. 

1. TANJA DJA \V AB. 
Setelah rapat dibuka dengan Al-fatihah pada djam 9.00, maka 
atas permintaan keluarga Konperensi procedure sidang hari 
ini ialah : 

1. Meneruskan hal2 jang belum selesai dan soal kemesdjidan 
selesai hari ini. 

2. Mengenai hal tehnis. 

Djawa Barat : 
1. Supaja diadakan peraturan sendiri N.T.R. untuk anggauta 

Polisi seperti di A.P. W alaupun dari polisi sendiri tidak 
menghendaki, karena mereka tidak mengalami akibat soal 
ini. Maka neveau pusat harap merundingkan dengan pu~at 
Kepolisian. 

2. Perkawinan Matraisme jang mempunjai tjara sendiri, dan 
setjara terang terangan, seperti Pusat sering mendatangi 
di Kuningan. 

3. Perkawinan liar makin terang-terangan. 
Sumatera Selatan : 
1. Univikasi hukum Munakahat, karena tak adanja kesera

gaman-hukum, maka hal ini sangat menjulitkan. 
Tjontoh: talak satu dan tiga, Keputusan Madjlis Fatwa 

adalah tiga. 
2. Tartibul aulijat : wali pindah kepada wall ab'ad atau 

wali hakim di Sumatera Tengah telah ada. 
3. Perkawinan dibawah umur supaja dibatasi, tetapi tidak 

mudah karena kalau peraturan jang tegas tidak ada. Hen
daknja kita berusaha untuk membatasinja. Ada Kah. jang 
telah progresief dalam hal ini, tetapi zonder sangsi. 
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Karenanja harus ada peraturan jang tegas hal ini. Sedjalan 
dengan ini supaja diadakan. 

Djawab oleh Nasharuddin Thaha: 
1. Perkawinan polisi kami telah menerima beberapa saran, 

dan hal ini kami usulkan kepada Kagri, dan lebih tegas 
kalau hal kita mempertegas dalam hal ini. 

2. Perkawinan materialis, karena hal ini adalah soal politik, 
maka Sdr. Hadisiswojo jang akan mendjawab. 

3. P.-3 N.T.R. kalau maklumat bersama itu sudah djadi dapat 
kita periksa. 

4. P.A. jang memang hanja itulah jang dapat diberikan oleh 
Birpa., DJAURA dsb. 

5. Soal waris, hal ini belum mendjadi competensi penuh Kem. 
Agama. 

6. Soal ridat, hal ini dalam pembitjaraan kita, maka harus 
ditindjau setjara mendalam soal perobahan agama. 
Sungguhpun demikian, Kemagri supaja mengusahakan 
suatu penampungan soal ini. 

7. Untuk ini DJAURA baru mengumpulkan huk2 dari ber
bagai fihak, tetapi periksa U.U. 22/46 ialah asal tidak 
menjimpang dari hukum Islam. 
Karena U.U. 22/46 hanja wadah, ketjuali kalau sudah ada 
U.U. Perkawinan. 
(Seperti tjontoh: soal orang perempuan hamil apa dapat 
dinikahkan dengan orang lain) . 

8. Perkawinan dibawah umur: untuk dibuatkan U.U. itulah 
jang paling sukar, djadi haraplah soal ini dibatasi oleh 
kebidjaksanaan Kantor setempat. 

Sumatera Utara: 
1. Usul tertulis No. 8 : 

Di Sumatera Timur ada 5 P.A. jang haknja lebih luag 
dari P.A. di Djawa. Ini adalah pengadilan terendah, jang 
kalau orang tidak puas tak ada tempat membanding. 
DJAURA supaja mengusulkan kepada BIRO agar Peng
adilan tempat membanding segera dibentuk. 

2. Pengganti surat Nikah : 
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Menurut ketentuan oleh PRADJA. Oleh karena disana di
tengah kaum Nasrani sangat sukar, begitu sebaliknja. 
Dengan ini untuk menentukan perkawinan seseorang. 
Maka hal ini supaja ditindjau kembali. 



3. Soal ridah: 
Perhubungan ridah dan adat, adalah akan menghadapi 
soal2 jang sangat sukar, lebih2 dengan tak adanja tuntunan 
chusus dari DJAURA. 

4. Supaja surat bewijs N.T.R. supaja tidak disalah gunakan 
agar diberi tanda 2 badan. 

D;awab: 
1. Duplicat : 

Kalau mengenai sukarnja adalah KUA dan kalau U.U.2nja 
ialah Tjamat, maka telah diusulkan agar KAGRI merobah 
instruksi mengenai hal ini. 

2. Ridall: Dalam perkawinan harus kita perhatikan djuga 
politikah atau apa? 

3. Surat Nikah bergambar ini. 
Nusa Tenggara : 
Menanjakan turunan kawat DJAW A kepada : 
1. Malang, jang berbunji : apabila Kepala KUA-Ketj. Komis, 

maka Naib jang mendjadi Hakim, begitu djuga kalau 
Kepala Naib Kepala, maka Naib djuga berhak. 
Apa ini tidak bertentangan dengan maklumat Menteri 
Agama soal wali Hakim diluar Djawa Madura. 

2. Apakah jang dimaksud sekufu' dalam Peraturan Menteri 
Agama No. 4 itu kufu nasab/dinijah. 

D;awab: 
1. Kawat ini : 

2. Hal ini kita berpedoman kepada 

LANDJUTAN. 
Setelah beristirahat sebentar, rapat diteruskan pada djam 

10.30 dengan pimpinan K.H. Faqih Usman. 
Pimpinan: 

Mengutjapkan terima kasih dan menerima sebagai Pim
pinan rapat jang diamanatkan oleh KAGRI. Selandjutnja 
menjilahkan Kepala Bagian Kemesdjidan DJAURA untuk 
memberikan Preadvisnja. 
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2. PRAEADVIES DARI KEPALA BAHG. KEMESDJIDAN 

H.D. Aminy. 

PENDAHULUAN : 
Selama tahun 1954 usul2 putusan jang diambil dalam rapat 

chususi Djaura tanggal 31 Djanuari 1954 pada Konperensi 
Dinas Kementerian Agama di Semarang jang terdiri dari 4 
fasal, al Hamdulillah dapat dikerdjakan dan dilaksanakan se
kadar kekuatan keuangan jang disediakan Kementerian Agama 
dan demikian pula putusan fasal 4, agar wang Kas Mesdjid 
Pu sat di tasarufkan sesuai dengan fas al 1 ajat 2 alinia b, 
Peraturan Menteri Agama No. 3/1952 oleh P.K.M. Pusat telah 
dilaksanakan dan diusahakan sebaik-baiknja dengan mendiri
kan sebuah gedung Baru dengan pertjetakan jang diperleng
kapi dengan Alat pentjetak jang serba baru dan Modern, 
bangunan dan pertjetakan mana terletak di Pasar Baru Timur 
No. 9 Djakarta. 

Usaha ini sudah mendekati penjelesaian berdirinja serta 
alat2 pertjetakanpun sudah serba lengkap dan pada waktu2 

jang dekat dimuka kita akan dibuka dengan setjara resmi, 
serta kita bersama Insja Allah akan dapat turut menjaksi
kannja pada hari pengresmian itu. 

SAHAGIAN C. DJAURA. 
Sama kita ketahui bahwa jang mendjadi pegangan kita 

dalam melaksanakan tugas masing:: ialah Peraturan Menteri 
Agama No. 9, 10 dan 11 tahun 1952 jang setjara detailis diper
intji pula dengan djelas dengan Penetapan Menteri Agama 
No. 38/1952 pada Bab III, muka 6 penctapan tsb., tegas2 di
uraikan lapangan tugas bagian Kemesdjidan dengan Seksi2nja. 

Seksi Kas Mesdjid dan Pengawas Kas Mesdjid pada bagian 
ini mempunjai lapangan jang istimewa luasnja, dengan berpe
doman kepada Peraturan Menteri Agama No. 3/52 tentang Kas 
Mesdjid, mempunjai susunan jang pertikal dari pusat sampai 
di Kabupaten/dan Kuakobes, jang urusan keuangannja satu 
diantaranja bersumber dari hasil N.T.R. di Ketjamatan2• 

Tugas pada bagian ini kami rasakan beratnja jang meng
hendaki tenaga2 jang banjak djustru karena luasnja lapang 
pekerdjaan dan terdjadinja matjam2 kedjadian dan perlakuan 
jang menjimpang dari Peraturan Menteri dan Instruksi2 dari 
Kagri/Djaura. 
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Hal ini ialah karena kurang tegasnja batas2 pekerdjaan 
antara bg. C dan P.K.M. serta Pengawas K.M. baik di Propinsi 
dan Pusat dan ditambah lagi karena belum ada ketentuan 
sansinja bagi pelanggar peraturan dan penetapan serta in
struksi2 baik dari P.K.M. Pusat, Kagri atau Djaura. 

Akan tetapi disamping kekurangan2 jang dirasa itu jang 
sarna2 kita akan pikirkan mentjari djalan keluar, adanja Per
aturan tentang Kas Mesdjid itu dapat dirasakan rnasjarakat 
faedah dan besar gunanja, apalagi kalau kita dapat mengatur 
lebih sempurna dan mendjaga agar keuangan K.M. itu benar2 

dipergunakan sebanjak mungkin pada perbaikan Mesdjid dan 
Kemesdjidan. 

Kalau dipukul rata tiap2 bulannja storan ke Pusat jang 
20% sedjumlah Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), maka 
adalah didaerah tiap2 bulannja wang K.M. Rp. 400.000,
(Empatratus ribu rupiah) atau setahunnja l.k. 4 atau 5 djuta 
rupiah, satu kekajaan jang dihasilkan oleh Peraturan Menteri 
Agama No. 3/52 jang dapat kita pergunakan untuk kepen
tingan Mesdjid dan Kemesdjidan. 

Akan tetapi dengan menjesal harus kita njatakan, bahwa 
bukannja semua P .K.M. di daerah menggunakan dan mendja
lankan keuangan K.M. sesuai dengan peraturan, penetapan dan 
instruksi dari Kagri/Djaura dan P.K.M. Pusat, malahan ·banjak 
sekali menjimpang dari jang semestinja, dan pegawai2 Kuak/ 
Kuakobes serta lain2 pegawai dilingkungan Kagri, apalagi 
anggauta2 P.K.M. sering kali terlibat dalam pernakaian wang 
K.M. untuk kepentingan perseorangan, diperdagangkan dan 
lain2 jang tak dapat dipertanggung djawabkan kepada Allah 
dan Masjarakat. 

Hal2 seperti itu bilarnana rnasjarakat setempat mengetahui 
menimbulkan persoalan jang hangat dan kegegeran terdjadi 
serta mengakibatkan orang~ jang bersangkutan, apalagi kalau 
jang terlibat adalah pegawai Kagri, maka penghargaan kepada 
instansi kita sendiri mendjadi turun dipemandangan masja
rakat. Akibatnja kita tak dapat berbuat sebagaimana dikehen
daki Peraturan Menteri agar wang2 K.M. dapat dipergunakan 
untuk Mesdjid dan Kemesdjidan sebanjak mungkin. 

Soal2 lain jang tetap hangat sekitar uang K.M. ialah soal2 

uang sidang P.K.M., honorarium, uang djalan dll. sebagainja, 
ini merupakan pula persoalan jang tak kurang pentingnja dan 
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bisa pula menimbulkan perasaan serta anggapan bagi setengah 
anggauta P.K.M. lebih baik tak aktief menunaikan tugas PKM 
bilamana tidak ada tegenprestasi dari K.M. dan apabila mereka 
terbentur pada kekurangan uang K.M. pikiran mereka hanja 
ditumpukan sadja menjinggung:? soal storan 20 % ke Pusat, 
sedang mereka tiada mempunjai moga/inisiatief mengusaha
kan wakaf2, hadiah2, derma dll.nja lagi, sesuai dengan Per
aturan dari Menteri Agama. 

Sebetulnja kalau hanja P.K.M.2 itu tiada akan ada daja 
inisiatief mengusahakan keuangan lain dari basil tambahan 
N.T.R. jang dikerdjakan para Naib di Ketjamatan jang di
storkan kepada Kuak/Kuakobes, rasanja P.K.M.:: tiada perlu 
diadakan, tjukup diurus oleh Bagian C (Kemesdjidan) di Kuak 
dan Kuakobes dengan pengawasan langsung oleh Kuak/ 
Kuaprop/Djaura dan Kagri sendiri. 

Dalam rangkaian tourne kami didaerah seberang diluar 
Djawa/Madura, jang mungkin karena sedikitnja keuangan dari 
basil N.T.R. agar dapat keuangan itu dipergunakan untuk per
baikan Mesdjid2nja didaerah, banjak sekali mereka mengusul
kan agar P.K.M.2 itu dihapuskan sadja karena banjak mema
kan keuangan untuk sidang2 , honorarium, uang djalan dll. 
sebagainja, dan segala pekerdjaan P.K.M.2 selama ini diker
djakan sadja oleh bagian C di Kuak, atau P.K.M. itu hanja 
dibatasi sadja sebagai satu badan legislatief dan Excutief 
(P.K.M.-Harian) ialah pegawai2 bagian C di Kuak/Kuakobes. 

Inilah persoalan2 jang hanja dan harus kita petjahkan 
bersama dan kita tindjau setjara mendalam dalam Konperensi 
dinas Kementerian Agama di Tretes ini, dan kemudian kita 
djadikan bahan jang concreet untuk kita madjukan pada 
Djaura dan Kagri demi kepentingan tugas kita bersama dalam 
mengisi perbaikan dan pembangunan serta menjemarakkan 
Sji'ar Agama dengan Mesdjid:!nja jang molek sebagai tempat 
beribadat jang dapat kita persembahkan kepada Masjarakat 
dan sebagai bakti kepada Allah S.W.T. 

Dibawah ini untuk pertimbangan2 dalam memetjahkan 
atjara2 jang tertjantum pada agenda; kami madjukan penda
pat2 kami, mudah-mudahan memudahkan bagi kita bersama 
menjelesaikan pemetjahan kesulitan~ jg. kami paparkan diatas, 
serta kemudian dengan setjara bebas kita bermusjawarat, 
mentjari djalan keluar dari kesulitan2 jang ada, berpedoman 
pada Peraturan Menteri Agama No. 9, 10,11 dan Peraturan 
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Menteri Agama R.I. No. 3/1952 serta Penetapan Menteri 
Agama No. 38/1952 tentang Kas Masdjid, atau kita 
menjusun satu rentjana jang lebih tepat dan efficient untuk 
didjalankan disekitar P.K.M. dan !{as Mesdjidnja, jang akan 
kita madjukan pada DJAURA dan KAGRI jang kemudian 
didjadikan peraturan. 

I. Batas2 tngas antai·a Bagian C/Kemesdjillan dan pengurus/ 
pengawas J{as Mescljid. 

(Berdasar pada gm·is2 besar pada Per. Mentcri Agama No. 3/52 
dan Penetapan Menteri Agama No. 38/52). 

di Pusat: 
a. DJAURA menetapkan petundjuk2 , instruksi2 , peraturan2 

kepada P.K.M.-Pusat/Badan Pengawas Kas Mesdjid Pusat 
disekitar Kas Mesdjid, jang kemudian ditetapkan olehnja 
jang berlaku untuk P.K.M. didaerah2• 

b. Laporan2 jang mengenai K.M., maka DJAURA Bag. C 
menerimanja dari : 

P.K.M. Pusat dan Kepala KUAPROP, mengenai pelak
sanaan instruksi P.K.M. Pusat didaerahnja masing2

• 

c. Tindakan/Tuntutan terhadap pelanggar2, dilakukan oleh 
P.K.M. Pusat dengan memperhatikan pertimbangan Badan 
Pengawas Kas Mesdjid Propinsi atau atas instruksi 
DJAURA/KAGRI. 

di P1,opinsi : 
a. B.P.K.M. Propinsi melakukan pengawasan dan memberikan 

pertimbangan technisch kepada P .K.M. didaerahnja 
masing2• 

b. Adminisrasi B.P.K.M. Propinsi dikerdjakan oleh staf KUAP 
Bagian C dalam djam bekerdja. 

c. Semua persoalan mengenai K.M. oleh K.U.A.P. Bg. C dite
rima dari laporan KUAK/KUAKOBES dan langsung di
kerdjakan oleh stafnja. 

di KUAK/KUAKOBES: 
a. Hasil pelaksanaan instruksi Pusat oleh P.K.M. setempat, 

diikuti oleh KUAK/KUAKOBES dan kemudian dilaporkan 
ke KUAP Bg. C. 

b. Dalam memberikan bantuan kepada mesdjid2 oleh UKM, 
Kuaketj/Kuak/Kuakobes tidak boleh ditinggalkan begitu 
sadja: tetapi harus dengan pertimbangan dari Kuaketj jang 
disetudjui Kuak/Kuakobes (i.e. bg. Kemesdjidan). 
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c. Kuak/Kuakobes setempat sewaktu-waktu boleh djuga me
meriksa keuangan serta harta bendanja K.M. dan hasil pe
laksanaan putusan2 rapat P.K.M. 

d. Sebagai langkah perbaikan diadakan perobahan tentang 
tjara bekerdja P .K.M. sebagai berikut : 
1. Penghulu, karena djabatannja diharuskan duduk men

djadi anggauta P.K.M.-Harian, hendaknja ada penetap
an Kagri/Djaura untuk djuga mendjadi bendaharawan 
Kas Mesdjid. 

2. Administrasi K.M., dipegang oleh staf bg. Kemesdjidan 
jang ditundjuk oleh Bendaharawan K.M. dengan semu
fakat kepala Kuak/Kuakobes, dan dikerdjakan diwaktu 
djam-bekerdja. 

3. Alat2 administrasi dipikul oleh K.M. setempat dan harus 
berada dikantor Kuak/Kuakobes beserta uangnja. Pe
megang administrasi tidak menerima uang kehormatan/ 
honorarium dsb. Uang sidang boleh dikeluarkan, bila 
ia turut sebagai anggauta, menghadirinja. 

4. Bendaharawan hanja boleh mengeluarkan uang, sesu
dah ada persetudjuan Ketua (P.K.M.). Anggauta PKM 
lainnja diberi kesempatan sewaktu-waktu memeriksa 
pekerdjaan bendaharawan. 

II. Keuangan Pengurus/Badan Pengawas Kas Mescljid. 
a. Dalam garis besarnja ongkos tourne, uang sidang, hono

rarium dan lain2 perongkosan P.K.M. dibikin jang minimaal, 
dengan djalan : 

di Ka.bupaten/Kota. Besar: 
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1. untuk keperluan tourne, harus ada lebih dahulu perse
tudjuan Kuak/Kuakobes setempat, serta berapa besar
nja uang K.M. harus dikeluarkan untuk keperluan tsb. 

2. uang kehormatan dikeluarkan dengan setahu Kepala 
Kuak berdasar penetapan Kuap/Djaura, jang hanja di
berikan untuk anggauta P .K.M. Harian jang bukan pe
gawai Negeri. 

3. pembagian/perintjian dalam membikin rentjana penge
luaran disesuaikan dengan surat Djaura tgl. 21 Juli 
1952 No. 749/C.-7/V, sedang djumlah jang untuk sum
bangan di Ketjamatan2 boleh diatur dengan tjara ber
giliran. 



di Propinsi (B.P.K.M.): 
1. Uang!! sidang, besarnja berdasar penetapan DJAURA 

dan menurut rentjana Ketua B.P.K.M. jang disjahkan 
oleh P.K.M.-Pusat. 

2. Tourne B.P.K.M.-Prop. sedapat mungkin dengan peran
taraan dinas dan bilamana sukar, dapat djuga dibiajai 
dengan pengeluaran seketjil-ketjilnja. 

3. alat tulis-menulis. 

III. Keseragaman tindalmn terhadap pemakai uang K.M. 
1. harus menggantinja, dengan djalan pemotongan nafkahnja 

tiap!? bulan (bila ia mendjadi pegawai), 
2. diberi hukuman administrasi. 
3. diberhentikan dari keanggautaan. 
4. diadakan tun tu tan melalui pengadilan N egeri. 
5. kerugian jang ditimbulkan oleh anggauta P.K.M. kelalaian, 

masing2 diwadjibkan menggantinja. 
6. Pengeluaran2 jang tak dapat dibenarkan harus ditarik 

kembali. 
7. P.K.M. jang tidak mematuhi instruksi!!, dibekukan dan di

ganti dengan jang baru oleh K.U.A.P., sekalipun belum 
habis masa kerdjanja. 

Penuntut tersebut ialah : 
a. P.K.M.-Pusat atau jang ditundjuk olehnja dengan kuasa 

penuh dan kalau perlu dituntut dipengadilan Negeri. 
b. Pemberhentian/pembekuan P.K.M. oleh K.U.A.P. jang 

mengangkat dan mengesahkan susunan P.K.M. 
c. Bagi pegawai, dilakukan oleh Kantor jang berhak meng

angkat dan memberhentikan. 

IV. Pengeluaran2 K.M. 

1. Berdasar atas angka2 rentjana pengeluaran jang ditetap
kan sidang P.K.M. dan disjahkan oleh K.U.A.P. 

2. Surat permintaan jang diperkuat oleh Pamong Pradja dan 
Kepala Kuaketj setempat dan pertimbangan Kepala Kuak/ 
Kuakobes i.e. bg. Kemesdjidan. 

3. Putusan rapat P.K.M. lengkap jang disahkan K.U.A.P. 

V. l\fentjari cljnlan clan usaha menambah penerimaan untuk 
K. M. 

a. dengan tjara jang tidak langsung: 
agar memperketjil pengeluaran2 jang bisa ditjukupkan oleh 
Pengurus2 Mesdjid setempat. 
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1. Oleh Kuak/l{uakobes dan P.K.M. sctjara aktif mem
bentuk pengurus ditiap:i Mesdjid atas dasar muf akatnja 
para djama'at masdjid setempat, djuga di masdjid2 jang 
lazim disebut masdjid Propinsi/Karesidenan/Kabupaten 
dan Ketjamatan. 
Pengurus Masdjid berusaha mentjukupkan keperluan 
sendiri mengenai pemeliharaan/perbaikan dan pemba
ngunan masdjid jang didapat dari uang derma dsb. 

b. dengan tjara jang langsung: 
1.. aktif berusaha mendapatkan wakaf2, hadiah2, derma 

dan mengadakan gerakan:i serentak, seperti menanam 
tanaman jang hasilnja untuk K.M., pengumpulan derma 
pada hari2 Besar Islam. 

2. Kagri diharap mengeluarkan suatu peraturan agar har
ta kal-alah dapat dimasukkan ke Kas Mesdjid. 
Peringatan : 
dalam melaksanakan usaha2 jang memerlukan keuang
an, perlu dimasukkan dalam rentjana pengeluaran jang 
kemudian diizinkan oleh P .K.M. Pusat. 

VI. Tugas Bg. l{emesdjidan jang belum dilaksanalmn. 
1. Seksi Bauguna.n dan Pemeliharaan : 

Baik di Pusat/Prop. maupun di Kabupaten seksi ini belum 
ada formasinja, oleh karenanja kita harapkan agar fihak 
Kagri menindjaunja. 
Djaura sudah berhubungan dengan Pusat Djawatan Pe
kerdjaan Umum agar ada kerdja sama dengan Kuak di 
daerah2 mengenai technisch sekitar bangunan2 rnasdjid, 
bila ada permintaan jang masuk ke Kuak. 
Permintaan kami tsb. telah diinstruksikannja kepada Djaw. 
Pekerdjaan Umum di Propinsi2 untuk diteruskan kepada 
daerah2 • 

2. Penjelidikan, pendaftaran, ketentuan pengawas/pemilaha
raan wakaf. 
a. supaja di bg. C. dibentuk seksi wakaf, a tau tegas2 di

njatakan bahwa bagian ini mengurus djuga wakaf 
kemasdjidan. 

b. kesulitan dalam hal ini ialah karena belum ada pera
turan jang tegas2 jang mewadjibkan bagi si nazir wakaf, 
mendaftarkan dan mengirimkan pert. djawab keuangan
nja kepada Kantor Urusan Agama. 
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Timbul-nja perselisihan pada persoalan ini, ialah 
belum adanja satu peraturan jang dapat djadi pegangan 
bagi pegawai2 Kantor Urusan Agama, sedang di Kuak 
ataupun di Raad Agama (dulu) belum terdapat tjatatan2 

sekitar perwakaf an itu. 
Karenanja agar Kagri menjusun suatu peraturan 

Pemerintah jang memungkinkan pengurus wakaf diawasi 
dalam arti jang seluas!!nja oleh KUAK setempat. 

Sekianlah, agar persoalan2 dibitjarakan dalam rapat 
seksi perumusan bagian C. 
Dan achirnja kembalilah kepada U.U. 22/46. 

Djawa Tengah : 

1. Perkawinan kepolisian (idem Djawa Barat). 
2. Deplicaat (idem Sum. Utara) dan kembali djuga mengenai 

istihadah. 
3. Soal 1uodin, dalam Maklumat bersama modin sebagai pe

nasehat soal-waris hal ini supaja memberinja/nasehat, 
sesudah ada nasehat dari Naib. 

Nasaruddin Thaha: 

1. idem; 
2. idem ; 

Tugas kita memang dengan setjara islah membagi waris, 
maka kalau sukar min ta nasehat kepada P.A. 

3. Kalau soal Wali hakim supaja dikawinkan ditempat 
asalnja. 

Kjai Sjakir : 
Apakah soal wali hakim dapat diwakilkan? 
Supaja dengan bahan2 ini diusulkan ke KAGRI agar di

adakan perobahan dari Peraturan M.A. mengenai wali hakim. 

3. SARAN2 DAN PERTANJAAN. 

Pimpi11an: 
Meskipun semua persoalan akan dibitjarakan dalam rapat 

seksi Bag. C seperti permin~aan preadvieseur tadi, dalam si
dang chususi ke-11 ini dapat diberikan saran2• 

Dalam pada itu harap diingat, bahwa konperensi dinas 
ini membitjarakan soal2 tehnis, maka dalam membitjarakan 
soal2 nanti harus ditjari backgrond-nja, supaja tidak setiap 
kali kita mengalami perobahan peraturan. 
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Selandjutnja kami buka termijn, bagi jang mau berbitjara. 

Djawa Tengah : 
Menurut Peraturan Menteri Agama No. 3/52 kas mesdjid 

didapat dari hadiah, wakaf, dsb., merupakan Baitul Maal. Tetapi 
praktijknja hanja mendapat dari N.T.R. Maka kami sarankan 
harap soal wakaf diperhatikan djuga, karena banjak basil 
dari wakaf2 jang belum ketentuan statusnja. 

Smnatera Uta:ra: 
Mesdjid adalah mendjadi lambang Agama Islam. Sebagai 

pendahuluan saran11 kami, saja djelaskan kedudukan mesdjid 
di Sumatera Utara menurut pemilik-pemiliknja, Mesdjid di Su
matera Utara menurut pemiliknja dibagi mendjadi 3 : 
a. milik perkumpulan; 
b. milik perseorangan setjara turun menurun; 
c. tak diketahui nadhirnja ; 
Disini saja hendak menjarankan sebagai berikut : 
1. untuk memudahkan persoalan, hendaknja KAGRI mem

buat resolusi untuk mengoper mesdjid2 jang ada dibawah 
Kementerian Dalam Negeri. 

2. dalam memetjahkan persoalan kemesdjidan, kita selalu 
terbentur dengan ketentuan djangan mentjampuri soal2 

intern. Sampai dimana batas intern itu? Menurut peratur
an Menteri Agama No. 3/52, Kuap megawasi K.M. sedang 
menurut surat Gubernur Sumatera Utara mengawasi itu 
berhak pula untuk bertindak. Maka harap Kuap diberi 
hak untuk bertindak terhadap K.M. 

3. Kas Mesdjid baiknja disentraliseer di Kuap. 

Djawa Timur : 
Dari Djawa minta perhatian sbb. : 

1. supaja hak milik Kemesdjidan jang dipindjam oleh Kua2 

atau Madrasah2 dapat diperbaiki dengan uang K.M. Kare
na njatanja milik Kemesdjidan itu mengalami kerusakan2 • 

2. Sekarang banjak rakjat didesa-desa membangun mesdjid, 
terdorong atas kebutuhan mereka akan tempat periba
datan. Sementara itu pada hakekatnja banjak rakjat jang 
kurang mampu mendirikan mesdjid itu, maka pembangun
an masdjid oleh rakjat jang sangat memerlukan bantuan 
itu harap disediakan post. 
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3. Dalam praktijknja penjimpanan uang K.M. itu tidak lan
tjar, sering terdjadi pelanggaran2 , maka hendaknja Kepala 
Kua turut mempertanggung djawabkan uang K.M. itu, 
atau P.K.M. lepas dari Kua. 

Nusa. Tenggara. : 

Minta pendjelasan ten tang digunakannja uang P .K.M. 
untuk mendirikan Jajasan. Apakah dapat dipertanggung dja
wabkan dari bada1·1 semi officieel mendjadi J ajasan. 

Djawa. Ba.rat : 
Dari Djawa Barat mengusulka11 : 

1. Memperkuat usul Djatim. dan Sumatera Utara, dan bailc
nja uang K.M. Sumatera Utara dan baiknja uang K.M. 
disetorkan di Bank Rakjat. Sedang otorisasi dari Prop. 

2. Mengenai honorarium ada 2 persoalan : 
a. pegawai negeri tak menerima honorarium itu, sedang 
b. besar (djumlah) honorarium itu djuga tidak ditentu

kan, maka harap hal itu mendapat perhatian dari pusat. 

3. Minta supaja mesdjid di daerah2 djuga mendapat bantuan 
dari uang jang disetorkan ke Pusat. 

Sumatera Selatan. 
1. Mesdjid2 di Kuap Sumatera Selatan dipelihara sebagian 

oleh Sultan2 dan sebagian dipelihara oleh Kaum Muslimin. 
Dengan adanja peraturan P.K.M. ada beberapa anggapan, 
ada jang menganggap memperbanjak organisasi, ada jang 
menganggap hanja karena ingin turut tjampur, ada pula 
jang menganggap rachmat. Hal ini disebabkan kurang 
diketahui benar2 adanja P .K.M. itu. Maka harap diadakan 
Konperensi chusus Bag. C. 

2. Minta pendjelasan tentang berita jang mengabarkan bah
wa uang K.M. dipergunakan untuk mendirikan N.V. 

4. DJAWABAN OLER BAGIAN C DJAURA: 
1. Tentang pemisahan, uang perlu diadakan pemisahan an

tara bagian C dengan P .K.M. 

2. Mengenai mengambil over mesdjid dari Kesultanan itu 
akan menimbulkan persoalan2 jang baru jang perlu dibi
tjarakan masak-masak. 
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3. Usul supaja K.M. dipusatkan di Propinsi, nanti dibitjara
kan dalam rapat seksi. 

4. Tentang uang 20% jang disetorkan kepusat dan 80% 
untuk keperluan didaerah2 itu, kiranja daerah dapat meng
gunakan 80% untuk sebagian diusahakan, djadi tak usah 
perlu mendapat dari pusat lagi. 

5. Uang K.M. dibagi dua, untuk keperluan mesdjid dan ke
mesdjidan dan untuk kemaslahatan ISLAM & MUSLIMIN. 
Maka usaha untuk kemaslahatan ISLAM & MUSLIMIN itu 
tidak tjukup dengan uang jang ada itu, maka harus diusa
hakan, diantaranja dengan didirikannja Jajasan P.K.M. itu. 

6. Pertanjaan Kuap. Djabar telah terdjawab dengan Kuap. 
Djabar sendiri. Karena memang Kuap. berhak untuk 
mengatur pengeluaran itu. 

7. Jang terachir perkara kabar jang menjatakan bahwa uang 
K.M. dipergunakan untuk N.V. itu tidak benar sama sekali. 

5. SEKITAR P.K.M., URAIAN K.H.M. DJOENAIDI. 
1. Dengan adanja peraturan Menteri Agama No. 3/52, per

aturan jang mengenai P .K.M. sebelumnja tidak berlaku 
lagi. 

2. . Kini telah terbentuk anggota harian P .K.M. Pusat, ter
diri dari: Saja (K.H. DJOENAIDI), Ketua (H. DARWIS 
AMINY, Bendaharawan dan H. RUSIN SALEH sebagai 
Sekretaris. 

3. Menurut Peraturan M.A. No. 3/52, P.K.M. dapat mengada
kan usaha2, untuk menambah adanja keuangan, meng
ingat kedudukan K.M. sebagai baitul maal. Usaha jang 
di pan dang baik dan manf aat ialah mendirikan J ajasan 
pertjetakan. Kini bangunan untuk pertjetakan itu telah 
selesai 80%. Sedang hasilnja jang njata ialah ada orang 
jang mau melever gedung itu dengan memberi untung 
lebih dari I/2 djuta. Sedang perlengkapan tiap mesin telah 
dipesan, ada jang mau mengganti dengan memberi ke
untungan Rp. 100.000,- tiap mesin. Sekarang tinggal 
menunggu installasi, pekerdjaan2 telah menunggu. 

4. Adapun pertanjaan dari Nusa Tenggara & Djokja setjara 
tertulis telah saja djawab dalam sidang umum kemaren. 
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5. Untuk mengirim pengeluaran uang K.M. didaerah: dengan 
otorisasi seperti usul Djabar, menurut peraturan Menteri 
Agama No. ;i/52 Kuap. hanja mengawasi sadja. Arti meng
awasi itu sampai dimana ~dr. RlJSLI dari KAGRI leb1h 
mengetahui. 
P.K.1v1. dapat mengadakan rentjana pengeluaran berdasar 
IJenerimaan jang sudah, dengan ketentuan seperti tersebut 
pada ps. 8 ajat 3 Peraturan Menteri Agama No. 3/52. 

Pinipinan: 
Panitya adhoc akan dibentuk, usul2 dapat dibitjarakan 

dalam rapat panitya itu. 
Minta perhatian jang berkenaan dengan atjara ini ialah 

backgrond akan adanja l-'eraturan P.K.M. ialah untuk kepen
tingan masjarakat. Untuk kemadjuannja terserah pada 
daerah2 • lVlaka sangat djanggal kalau didaerah2 terdapat uang 
K.M. untuk kepentmgan kantor2 pemerintah, sungguh terbalik. 

Harap perhatian Sdr.2 bahwa K.M. itu mulai dari zaman 
Pemeritah Belanda belum mengenal perbaikan. 
Pendjelasan Djawa Timur : 

Bukan uang K.M. untuk mendirikan K.U.A. tetapi bangun
an itu telah ada mulai dulu. 

Pim pin an: 
Keterangan saja adalah sebagai omloop sadja, dalam 

praktijk memang banjak K.U.A.2 jang mengadjukan permin
taan supaja diizmkan mendirikan kantor dengan uang K.M. 

6. PEMBENTUI{AN PANITYA ADHOC: 
U sul Pak R. Goen.a wan terdiri dari: 
1. Djakarta; 
2. Sumatera Utara ; 
3. Djawa Barat ; 
4. Sdr. RUSLI sebagai peserta dan diketahui oleh H. DAR

WIS AMINY. 
Disetudjui rapat : 

Tanibahan : 
dari Djawa Tengah : 

1. Mengapa anggauta P.K.M. pusat belum ada, sudah ada 
anggauta hariannja? 

2. Supaja usaha untuk mengurusi wakaf betul2 mendapat 
pemetjahan. 
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3. Supaja Pegawai I<AGRI atas usul P.K.M. dipotong gadji
nja 1 % untuk K.M. 

Pimpinan: 
Mengulangi memberi saran:.i untuk panitya adhoc tak di-

kabulkan, ketjuali haP baru. 

Djawa Timm·: 
Soal baru : 
Hendaknja K.U.A.P.-2 diberi izin untuk mengirim penin

djauannja dalam panitya adhoc . 

Pimpinan: 
Hendaknja panitya mengadakan feeling dan understending 

dengan pengusu!:.!. 

Pak Djoenaidi : 
Sekedar mcndjawab pertanjaan Djawa Tengah, harap li

hat pasal 12 Peraturan Menteri Agama 3/52. 

Pi111pi11an: 
Sidang bag. C telah habis, mcnunggu laporan panitya adhoc. 

Tamba1tan: 
Dari Pak Djoenaidi mengenai keputusan rapat chususi 

Birpa dalam soal ta'liq (lamp. III). 

KeteTangan : 
1. Shighah ta'liquttalaq mendjadi Shighah ta'liq. 
2. Batas waktu meninggalkan lama 3 bulan. 
3. Memukul diganti dengan menjakiti tubuh atau djasmani. 
4. Menambang diganti membiarkan tak mau memperdulikan. 

Adapun mengenai Madjlis Pengadilan Islam Tinggi, sedang 
direntjanakan, siapa nanti jang akan mendjadi anggota. 

Pimpina.n: 
Semua keputusan seksi urusan dibatjakan dalam sidang 

chususi terachir harap pada panitya maklum. 
Rapat ditutup pada djam 12.30. 
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SIDANG l{ETIGA 

Tent pat 
Tanggal 
Djam 

Bad Hotel. 
27 Djuni 1955. 
9.15 - 0.15. 

Pimpinan: R. Goenawan. 

1. TANJA DJA\VAB. 

Setelah rapat dibuka dengan pembatjaan al Fatihah, 
maka pimpinan menerangkan, bahwa atjara mala1n ini ialah 
mengenai penasehat perkawinan. Dikehendaki adanja lembaga 
jang beranggauta orang jang berpengalaman dalam aliran 
masjarakat. Hal ini berkenaan dengan adanja perkawinan dan 
pertjeraian. Laporan tentang ,,LEMBAGA" jang telah diada
kan dari K.U.A. Djakarta akan dibentangkan. 

N asaruddin Latief : 
Laporan dari DJAURA menundjukkan besarnja perkawin

an. Meskipun banjaknja pertjeraian belum menundjukkan ba
hagia atau tidaknja perkawinan, namun kenjataan banjaknja 
pertjeraian menundjukkan kekurang stabilan masjarakat. 

Untuk mengurangi pertjeraian itu saja usulkan pada 
l{AGRI dan DJAURA untuk membentuk badan ,,PENASEHAT 
PERKAWINAN", KAGRI/ DJAURA menjetudjui adanja 
badan itu dan K.U.A. Kotapradja Proefkonijn. 

Ketua: 
Selandjutnja untuk mempeladjari djawaban2 usul2 jang 

telah diadjukan disediakan waktu lQ menit. 

Pendjelasan Kettia : 
Tentang isi laporan, bahwa didaerah2 Ibadah Sosial tidak 

berdjalan, ini memang dari pusat tak ada tuntunan. Karena hal 
ini memang tokok di pusat belum ada. Dan hal itu diserahkan 
pada daerah2 untuk mentjari djalan jang sebaik-baiknja. 

Jang masih mendjadi utang bagi pusat ialah pembentukan 
baitul maal dan Panitya2 Zakat Fitrah, belun1 dapat dipenuhi. 
Hal itu membutuhkan penerangan2 jang banjak didaerah:!, 
Baiklah mulai saat ini dimulai lagi meskipun beJum pernah 
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berdjalan. Kalau belum dapat didjalankan disemua desa, maka 
dapat didjalankan didesa Pertjobaan dulu. 

Segi lain jang harus mendapat perhatian pula bagi petugas 
ibadah sosial ialah segi2 SUSILA jang pada saat ini hangat 
dibitjarakan oleh masjarakat. Mengenai baitul Maal, alangkah 
baiknja kalau badan itu mendjelma mendjadi J ajasan sebagai 
halnja kas Mesdjid djuga mempunjai J ajasan. 

Selain tugas:.i jg. telah dibitjarakan diatas diminta saran2, 

tugas2 mana lagi jang dapat dimasukkan dalam Ibsos. 
2. USUL-USUL. 

1. Tugas Bahagian Ibsos. ini dapat diatur pelaksanaannja 
dalam peraturan2 Menteri Agama, sementara belum diatur 
dalam Undang2• 

2. Segala bantuan2 jang bersif at sosial dari KAGRI, supaja 
diatur melalui Kantor:i Urusan Agama bahagian Ibsos. 
dari semua permohonan2 bantuan sosial supaja lebih dulu 
dengan persetudjuan K.U.A.-2 • 

Mengenai urusan hadji, dalam pendaftaran K.U.A. menga
lami kesukaran2 minta daftar tjalon Hadji, karena Kuaketj. 
tak mempunjai hubungan dengan K.U.A. 

~lnka <liusulkan: 
1. K.U.A.-1 tidak dimintakan pendaftaran=. 
2. Kalau K.U.A. harus memenuhi pendaftaran, supaja ada 

peraturan bahwa surat pelamar Hadji jang dikeluarkan 
oleh Kepala Negeri ditanda tangani pula oleh Kepala 
Kuaketj. 

3. ZAKAT FITRAH. 
Djawa. Te1igah : 
1. Mengenai seksi Penasehat Perkawinan (S.P.P.) oleh karena 

petugas2 kita belum berpengalaman, harap diadakan 
latihan. 

2. Ibsos. berarti darma bakti, supaja usaha diarahkan per
buatan jang baik. 

3. Supaja diadakan kontak dengan organisasi2 ISLAM, dan 
mengandjurkan supaja mengadakan fond2 dari dan untuk 
UMMAT ISLAM. jang diawasi oleh K.U.A. 

Pimpina.n: 
Dalam membentuk panitya2 zakat/zakat fitrah tidak 

berarti kita mentjampuri intern Agama. Dalam soal masjara
kat jang lain kita hanja mengandjurkan dan K.U.A. sebagai 
pengawas itu sudah semestinja. 

196 



Sulawesi : 
1. S.P.P. diusulkan bag. lbsos. memang penting. 
2. Penjelenggaraan pembentukan P ANITYA ZAKAT/ZAKAT 

FITRAH tak berdjalan lantjar karena tak adanja peratur
an jang mewadjibkan pada masjarakat. 

3. Urusan Hadji, hendaknja tegas dimasukkan tugas Ibsos. 
4. Lapangan lain jang minta perhatian banjak umpama : 

mengorganiseer dukun beranak, bong supit dsb. 

Sumate1·a. Tengah : 
1. Menjetudjui S.P.P., tetapi dimasukkan Bag. B supaja jang 

datang ke S.P.P. itu tidak hanja jang akan tjerai, tapi 
djuga jang akan kawin. 

2. Tuntunan jang tegas dari atas tak ada mengenai ZAKAT 
FITRAH. Maka supaja diadakan peraturan. 

3. Mengenai W AKAF dan BAITUL MAAL, karena tak ada 
ketentuan dari pusat, maka K.U.A.K. mengabaikan. 
Supaja dibentuk J ajasan BAITUL MAAL. · 

4. Harap soal ZAKAT/ZAKAT FITRAH itu diserahkan sa
dja kepada Organisasi ISLA~!, K.U.A. hanja sebagai 
pengawas. 

Kalimanta.n : 
1. Di Kalimantan S.P.P. telah berdiri k.l. 8 bulan, tetapi 

belum dimasukkan dalam bagian mana. Tjaranja seperti 
di Djakarta, hanja setelah tjerai diadakan perdjandjian 
mengenai nafkah. 

2. Achir:? ini timbul pertanjaan apakah andjuran oleh K.U.A. 
itu dianggap sebagai pengakuan. 

3. Hendaknja diadakan ta'rief mengenai baitul maal. 
4. Mengenai urusan Hadji, seperti usul Sulawesi supaja di

masukkan bagian mana. 

N usa. T engga.ra. : 
1. Setudju adanja S.P.P. di Nusa Tenggara belum ada dan 

baru berusaha mendirikan. 

2. Lain-lain : 
a. supaja diadakan tuntunan tugas mengenai hukumnja 

ZAKAT FITRAH. 
b. diadakan tuntunan tegas mengenai wakaf dan aturan2 

. . 
Jang rap1. 

c. supaja diusahakan adanja salinan peraturan pemerin
tah jang ada hubungannja dengan soal wakaf. 
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d. diusahakan supaja wakaf dapat dipergunakan oleh· 
masjarakat. 

e. supaja diadakan petundjuk dan latihan mengenai ibsos 
dan menambah adjaran jang ada hubungannja dengan 
sosial. 

f. supaja nama BAITUL MAL disederhanaan. 
g. supa.ja diadakan petundjuk mengenai BAITUL MAL. 

Djawa. Timur : 
1. Menginsjafi kepentingan S.P.P. dan telah berusaha meng

adakannja, soalnja terbentur pada kekurangan tenaga. 
Mengharap supaja dari pusat menegaskan mengenai 
begroting dan petugas2nja. Kesulitan lagi, bahwa para 
jang minta tjerai itu telah mendjatuhkan talaknja diru
mah, sehingga tak dapat diundurkan. 

2. Soal hadji, di Djawa Timur masuk bag. D, berdjalan de
ngan baik. 

3. Soal lain2 karena belum adanja tuntunan dari pusat, maka 
djalannja kurang lantjar. 

4. Tentang pendaftaran wakaf oleh Kuaketj., mengalami 
kesukaran, kurangnja pengertian petugas dan kurangnja 
tenaga, maka harap Kuaketj. hanja mendaftar sadja, se
dang seplitsing dikerdjakan oleh Kuak. 

Pim pin.an: 
Kelantjaran mengenai pemungutan ZAKAT FITRAH dsb. 

terserah beleid daerah, karena pusat tidak tahu tjara2 jang 
didjalankan oleh daerah. 

Mengenai amal kita hanja mengandjurkan pada masjara
kat. Kalau Organisasi2 telah dapat mendjalankan dengan sek
sama kita tak usah tjampur tangan, hanja perlu mengawasi. 

Sum.atera. Selata.n : 
1. Adanja S.P.P. adalah satu kemadjuan jang dtjapai .oleh 

KAGRI dan patut mendapat perhatian. K.U.A:P. Suma:ter~f 
Sela tan telah · berusaha mengadakannja, sekarang ·baru 
dalam tingkat merundingkan. 

2. Supaja Pusat mengadakan understanding .dengan tiap2 

organisasP tentang pelaksanaan .pemungutan ZAKAT/ 
ZAKAT FITRAH. 
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3. Kurang setudju soal H8.dji masuk Ibsos, baik dimasukkan 
bagian A (Tata Usaha). 

4. Hendaknja ada definisi jang tegas mengenai BAITUL 
l\'.IAL. 

Pinipin.an: 
Sebelum membentuk PANITYA, supaja Djawa-Barat 
menguraikan B.P. 4 : 

Djawa Ba,·at : 
B.P. 4 hampir sama dengan jang diadakan di Djakarta, 

hanja namanja berbeda. Anggauta terdiri dari berbagai Or
ganisasi dan instansi. 

4. TJARA BEKERDJA. 
Semua Anggauta dikursus tentang hukum AGAMA, 

SOSIOLOGI, I<ESEHATAN dsb. Setiap rumah anggauta di
anggap sebagai kantor B.P. 4, selalu sedia menerima orang 
jang minta nasehat tentang perkawinan atau pertjeraian. Bila 
mengenai soal jang sulit. diadjukan dalam sidang pleno jang 
diadakan seminggu sekali. 

Begroting ditanggung oleh 15 organisasi, uang iuran 
Rp. 15,- dan uang pangkat Rp. 50,-

Laporan lengkap akan diadjukan ke KAGRI dan diminta 
subsidinja. 

Pimpinan: 
Dalam rundingan Panitya ad-hoc nanti, hendaknja soal jg. 

telah ada peraturan, tak usah dibitjarakan. 

PEMBENTUKAN PANITYA: 

Djakarta; Djawa Barat: Djawa Timur; Sumatera Tengah; 
Diketuai dari DJAURA oleh R. ABDUL ALI. 
Rapat selesai ditutup djam 12.05 dengan utjapan Al-hamdu 

Lillahi Rabbi! 'alamien. 
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SIDANG I<:EEl\'IPAT 

Tem.1>at : Bad Hotel. 
Tcmggal : 28 Djuni. 1955. 
Djam 9.25 - JJ.00. 
Pimpinan: K.H. Faqih Usman. 

1. PEMBUKAAN. 
Sebelum mengindjak atjara sidang hari ini, ialah mengenai 

Keuangan, lebih dahulu akan diberi penerangan dari kepala 
sub. bagian H. Kementerian Agama. Dan sebelum itu perlu 
kami terangkan bahwa persoalan2 dalam sidang jang lalu telah 
diserahkan pada Panitya adhoc untuk disimpulkan. Dalam 
rapat panitya itu mudah2an semua persoalan dapat dirumus
kan. Perlu diambil bahan bahwa menurut utusan2 dari daerah2 

banjak hal:i jang oleh daerah2 dianggap urgent, seds.ng oleh 
Pusat dianggap soal jang sudah lama: seperti soal madjlis 
fatwa, hal itu diadjukan oleh daerah dengan hara pan agar 
mendapat perhatian, tetapi itu bagi Pusat bukan baru lagi, 
hal itu telah ada pada waktu dulu. Pun sekarang salah satu 
dari tugas P.T.A.I.N. di Jogja ialah memberi pertimbangan 
dalam hukum ISLAM. KAGRI belum mengambil ketegasan 
mengenai hukum ISLAM, karena hal itu termasuk mentjampuri 
soal intern Agama. Apakah didirikannja madjlis fatwa untuk 
memberi ketentuan hukum? Kalau demikian adalah mentjam
puri soal intern. Sedang kalau dimaksud hanja supaja mem
beri fatwa sadja, maka apa artinja? 

Kalau Kementerian Agama telah berani menentukan hu
kum, itu adalah soal jang besar. Sampai sekarang belum sam
pai Menteri Agama merubah prinsipnja ialah tidak mentjam
puri soal intern. 

Selandjutnja jang belum mendapat pemetjahan oleh 
l{AGRI ialah kumpulan hukum jang dianut oleh Pengadilan 
Ag am a. 

Sdr.2, diluar Djawa sudah ada hakim Agama, dan jang 
dihakimi djuga sudah ada, hanja setjara undang2• Hukum jang 
dipakainja belum ada. Karena dalam menentukannja masih 
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harus mentjari kitab:i apa Jang akan dipakai. Menjinggung 
sedikit mengenai pidata hak 1'1enteri mengenai rentjana U.U. 
perkawinan, didalamnja tertjantum persoalan:? jang mengenai 
perkawinan. Lain halnja dengan U.U. 22/46 itu baru mengatur 
pentjatatannja sadja, belum mengatur isinja. 

Sdr.:i memang sebelmn ada unificatie dan codificasi. di
daerah:i harus mengalami segala kesulitan dan harus dihadapi
nja, djanganlah malah dielakkan. Djustru jang mendjadi tugas 
kita sekarang jang sukar:.? itu. Maka harus mempunjai kesa
baran. Kalau kita lihat grafik semakin kuatnja KAGRI bukan 
karena ketegasan peraturan, tetapi karena kebidjaksanaan. 

Untuk mengatasi kesulitan djangan hanja mengusulkan 
supaja pusat mengadakan lcetegasan peraturan. Sebagaimana 
jang kami terangkan kemarin, segala peraturan harus ditjari 
backgroundnja, djangan hanja ingin mempermudah. Djika 
demikian akan menghilangkan djiwanja. Itulah jang wadjib 
kita fahami betuP. Semua usul2 Sdr. itu diminta tentang pelak
sanaannja, djangan karena terbenturnja dengan kesukaran 
akan merubah peraturan. Harap sekali lagi difahami bahwa 
kesulitan2 itulah jang harus dihadapi. 

Atjara selandjutnja diserahkan kepada kepala bagian H 
Kementerian Agama (K.H. ASNAWI Hs), untuk menguraikan 
tugas pekerdjaannja. 

2. PIDATO I\.H. ASNAWI Hs: 

Saudara-saudara jang terhormat. 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
Sebagai kita telah sama maklum, tentang lapangan tugas 

bg. H, dan rentjana kerdja tahun 1954, jang belum semuanja 
dapat kita selesaikan, maka dapatlah kita mengambil kesim
pulan, bahwa memang masih banjak jang harus kita perbaiki 
dan kita selesaikan, sungguhpun usaha dan pekerdjaan kita 
ditahun 1954 jang silam sudah djauh meningkat dari tahun:: 
sebelumnja·. Kalau jang tadinja bahagian H dipusat dan daerah 
baru bekerdja dengan samar:i (masih dalam phase pembentuk-· 
an); maka dala~ tahun jang _achir2 ini (1954) kita telah dapat 
mewudjudkan bentuk dan nilai-··dari bahagian H dipusat. Ini 
bukanlah berarti bahwa bahagian H telah mempunjai garis· 
tegas dalam tindak-tanduknja menghadapi masjarakat agama, 
karena kita bukanlah alat kekuasaan pemerintah, seperti poli
si, tentera jang dapat bertindak disatu-satu waktu. ~ita ad~-
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lah suatu bahagian dari KEMENTERIAN AGAMA jang 
bertugas : 

1. mengetahui; 
2. menghimpun; 
3. mengolah; dan 
4. menjalurkan. 
Tegas sudah apa jan~ harus kita selenggarakan dan apa 

hasil jang tertjapai olehnja. 
Dengan le. mengetahui, dimaksudkan, kita mempunjai 

pergaulan jang merata dikalangan masjarakat, melakukan 
observasi, desnoods menjelidiki (ini tidaklah berarti menje
liki seperti intelligenceservice) dan memperhatikan, dengan 
ke-2. menghimpun, kita mempunjai informaties jang terleng
kap dalam soal agama/keagamaan, oleh karenanja kita dengan 
ke-3: mengolah, mempunjai overzicht dalam segala persoalan 
dengan dapat mendudukkan setiapnja pada proporsi jang se
wadjarnja. Dengan ke-4. men,ialurkan, dimaksud ialah olahan 
jang telah masak dan melalui beberapa saringan ini barulah 
kita salurkan pada pimpinan KEMENTERIAN AGAMA 
(Menteri Agama/Sekretaris Djenderal) akan didjadikan bahan 
rundingan dalam kabinet oleh MENTER! AGAMA untuk me
nentukan beleid Pemerintah seterusnja dalam soal Keagamaan. 

Begitu djuga didaerah, tidak kurang pentingnja garis 
besar tugas jang telah saja uraikan tadi, terutama 1nenjalur
kan. Umpamanja soal2 jang mengenai kriminaliteit kita terus
kan pada kepolisian, sipil pada pengadilan negeri, dan begitu 
seterusnja, djadi bukanlah konpetensinja kita dari bahagian 
H, didaerah maupun dipusat, jang akan bertindak terhadap 
sesuatu soal/peristiwa, hanja kita menjalurkan ke instansi2 
jang berkompeten. 

Dalam laporan tahunan dari beberapa daerah propinsi 
ataupun kabupaten, kami seringkali membatja, bahwa petugas2 

bahagian H., didaerah itu berpendapat masih kabur akan tu
gasnja, malahan katanja terbatas hingga mendaftar daftar. 
sadja dan belum dapat bertindak apa2• Betul, saudara2, kita 
mendaftar, dan betul2 mendaftar sebagai jang dimaksud · dg. 
insruksi2 dan pedoman kerdja bahagian H koreksi. Tapi i.ni 
hanja baru satu bagian dari rangkaian tugas kita tsb. diatas 
jang mendjadi suinber penelaah tiap persoalan. 
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Tentang bertindak tjukup rasanja dengan keterangan saja 
seperti diatas tadi, dengan menambahkan untuk lantjarnja 
penjaluran tadi kita haruslah mempunjai perhubungan jang 
baik dengan instansi2 lain setempat. 

Sekarang marilah saja bawa saudara2 kepada susunan 
technis administratief bahagian H di Pusat untuk djadi pedo
man dalam mensesuaikan technis praktek dari saudara2 

di daerah. 
Dari 4 seksi jang ada sekarang jaitu : 

1. UMUM, 
2. POLITIK, 
3. ALIRAN/GERAKAN, 
4. AGAMA, lain2 (mungkin ditambah dengan 1, 2 seksi lagi), 
maka kini akan dititik beratkan keterangan/tjara2 bekerdja 
disekitar seksi Politik dan seksi Aliran/Geralmn Agama 
Tentang seksi umum tentu saudara2 telah mengetahui, jaitu 
jang mengenai urusan administrasi, sedang seksi agama 2 lain 
sekarang dikerdjakan bersama dengan dan disusun oleh pakem 
(panitya interdepartemental penindjauan kepertjajaan2 didalam 
masjarako.t), jang hasilnja nan ti dapat sama diketahui. 

Dari tindjauan2, laporan2 atau peristiwa2 jang diterima 
dari daerah, maka bahagian H menentukan tjoraknja dengan 
memintakan pertimbangan2, pendapat dan usul2 dari pedjabat2 , 

begitu djuga dari daerah2 jang bersangkutan. 

Seksi politik membehandelnja dari segi politis, maksudnja 
jang bersangkutan dengan ketatanegaraa.n, untuk disusun 
prosedurenja dalam bentukan analysa, dan kemudian disam
paikan pada pimpinan Kementerian Agama untuk dimintakan 
pertimbangan atau didjadikan bahan oleh Menteri. Disini tam
pak, saudara2, bahwa Pusat memerlukan bahan2 selengkapnja 
dari sesuatu soal atau peristiwa. Oleh sebab itu diharapkan 
dari pelapor (sumber), dalam hal ini: petugas didaerab, agar 
membuat pelaporan menurut petundjuk2 sebagai tertjantum 
dalam INSTRUKSI (Pedoman laporan) kita No. F/l/20227 
tahun 1952. Laporan2 jang mengatakan: ,,telah terdjadi, 
atau sedang terdjadi itu", dikirim untuk dimaklumi," tanpa 
visie dari pelapor atau tingkatan2 jang dilaluinja, tentulah 
belum ada harganja bagi pusat. Bagaimanapun djuga tentulah 
petugas didaerah itu sendiri .iang akan mengetahui lebih men
dalam, iklim didaerah jurisdiksinja masing2, politis maupun 
psychologis, untuk memberikan pandangan jang hidup dari 
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tiap persoalan; djadi bukanlah sebagai mengirimkan suatu 
photo-opname jang kaku kepada PUSAT l{EMENTERIAN. 
Karena Pusat sendiri tentu tidak akan tepat memprojekteer 
suatu kedjadian didaerah dengan katja-mata Pusat, maka 
Pu sat menanjakan kembali: bagaimana kebenarannja dan lain2 

lagi, tentang laporan itu kedaerah jang bersangkutan, jang 
berarti membuang waktu, tenaga dan alat. 

Djika tadinja dikatakan bahwa bahagian H di Pusat me
lakukan saling koreksi dengan Kementerian/Djawatan2 lain 
menurut tjorak dan ragamnja, maka demikian pula dikehen
daki dari daerah2 agar dapat mengantamir pula tiap persoalan 
jang bersifat lokal, berhubungan langsung dengan instansi2 

setempat, ia sebagai advis atau usul, ia sebagai permintaan 
atau penuntutan2, berdasar factor2 agamis jang dapat kita 
kumpulkan, dengan tidak lupa memberi tahu pada fihak atas
annja. Teranglah sudah, apa jang dimaksud dengan permintaan 
dari pusat kepada petugas2 didaerah, dapat actief dalam 
menghadapi tiap2 persoalan masjarakat jang ada sangkut 
pautnja dengan agama dan atau keagamaan. 

Tambahan lagi, jang perlu djadi perhatian kita bersama, 
bahwa tiap peristiwa/kedjadian itu mempunjai procedure 
(perkembangannja) masing·2 oleh sebab mana kita harus meng
ikutinja dengan seksama dan mentjatat serta melaporkan 
(continue), hingga kita dapat menjusun satu analysa jang 
gedocumenteerd dan dapat dipertanggung djawabkan. 

Kini sampai kita pada pekerdjaan mendocumenteer dari 
hal2 jang mengenai aliran/gerakan agama. Selain dari tjara 
seksi Politik mem-byhouden jang mengenai peristiwa2 insi
dentil, maka seksi (sub bahagian) aliran/gerakan agama 
menghimpun segala sesuatunja jang mengenai organisasi, 
berdasar politik ataupun sosial, kepertjajaan ataupun keba
thinan, dengan mengikuti perkembangan/madju-mundur dan 
lain2nja, dalam daftar jang tersusun. Himpunan inilah jang 
dinamakan kartotheek. 

Tjara mengumpul seperti ini (kartotheek), sangat pen
ting artinja bagi kita, karena sewaktu-waktu kita mempunjai 
ukuran pandangan jang gedocumenteerd untuk menjiapkan 
sesuatu analysa atau memorandum politik untuk didjadikan 
lajanan atau sumbangan kepada pimpinan Kementerian Agama 
dalam melantjarkan politik beleidnja. 
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Tidak urung, maka seksi (sub bahagian) inilah (jang 
dikatakan mendaftar:! sadja itu), jang mendjadi tiang pokok 
dari tugas bahagian H; tinggal lagi bagaimana dan dengan 
katja-mata apa kita melihatnja. 

Saja kira keterangan2 setjara singkat ini sudah memadai, 
karena hal ini hanja meluaskan pengertian tentang maksud 
dan tugas dari bahagian H jang sudah tertjantum dalam 
INSTRUKSP/PEDOMAN2 kerdja bahagian H jang telah ada. 

3. ·PIDATO S. SIS\VOPRANOTO : 
Menurut laporan2 jang kami terima dari daerah2, dapat 

kami ambil kesimpulan bahwa didaerah2, mengalami kesukar
an tentang anggaran belandja. Jang perlu diingat mengenai 
anggaran belandja ialah bahwa ang·garan belandja induk itu 
direntjanakan oleh kabinet jang lalu disahkan oleh PARLE
MEN. Pengawasan sebelum disahkan oleh PARLEMEN, dise
rahkan pada Dewan Pengawas Keuangan. 

Kementerian kita bertanggung djawab pada Kabinet, dan 
jang bertanggung djawab kepada KEMENTERIAN AGAMA 
c.q. Menteri Agama ialah bagian Keuangan, selandjutnja 
kantor2 urusan agama didaerah:i bertanggung djawab mc
ngenai keuangan itu pada bag. Keuangan KAGRI. 

Jang perlu kami mintakan perhatian pada Sdr.2 mengenai 
keuangan ini ialah pengawasannja. Karena uang adalah boleh 
dikata djiwa pemerintahan. Pengawasan terhadap pengeluaran 
berarti pula penghematan. Penghematan bukan sadja harm~ 
dilaksanakan oleh KAGRI, tetapi djuga Kementerian2 lain. 

l\1enurut sidang terachir, KAGRI hanja diberi plafond 
anggaran belandja, untuk tahun ini Rp. 155.000.000.- dan 
jang 125 djuta untuk belandja pegawai. 

Menurut tjatatan, pengeluaran DJAURA tiap tahun selalu 
meningkat, melalui batas jang telah ditetapkan, terutama 
untuk kepentingan pegawai. Hal itu kalau dibiarkan, akan me
nambah kesukaran keuangan. 

Menurut laporan dari daerah2, daerah selalu minta tam
bahnja uang, KAGRI mau menambah asal daerah2 mau meng
usahakan tambahnja uang pemasukan, maka akan mendapat 
tambahan. 
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Pada tahun 1953 dan 1954 uang pemasukan DJAURA 
hanja 70% dari djumlah jang telah ditetapkan. Kalau DJAURA 
dapat merentjanakan untuk menambah uang pemasukan, 
maka akan mendapat tambahan. 

Usaha untuk penghematan, diharap perhatian terhadap 
,,INSTRUKSI KAGRI" jang mengenai penghematan. Sebaiknja 
K.U.A.P. mengawasi djalannja pengeluaran jang telah dise
rahkan, pun pula jang telah diserahkan untuk daerah:i. Djuga 
pengawasan terhadap penerimaan hendaknja mendapat per
hatian jang setjukupnja. 

4. PIDATO SDR. RUSLI : 
Dalam pertemuan ini dan boleh dikata dalam tiap kali 

kami mengadakan pertemuan dengan Sdr.2, kami selalu rne
njampaikan kepahitan2 , tetapi hal ini rnernang sudah sewadja1·
nja, mengingat pertanggungan djawab dari daerah2 belum 
begitu beres. 

Kalau diurut-urutkan dari tahun 1950 s/d 1954, maka 
th. 1950 merupakan tahun rneraba-raba, tahun 1951 s/d 1953 
tahun meraba-raba dan menentukan, th. 1954 adalah tahun 
kepahitan. 

Selandjutnja marilah kita mengindjak tentang tugas 
inspeksi/verificatie, ialah dapat dilakukan dengan 2 djalan : 
1. memeriksa dengan djalan meneliti laporan:? jang datang, 

djadi melalui kertas sadja, dan 
2. dengan djalan mendatang•.ni kantor2 urusan agama. 

Jang pertama dapat berdjalan lantjar, sedang jang kedua 
kurang lantjarnja, karena kekurangan tenaga:?. Karena tugas 
jang berat itu, kami pantjarkan untuk ditanggung pula oleh 
daerah2• l\tienurut kenjataan pengawasan jang dilakukan oleh 
daerah2 kurang memuaskan, karena ada kantor jang sampai 
2 tahun belu111 kedatangan pemeriksa. Maka ketjurangan2 tak 
dapat lekas diketahui. 

Pemeriksaan melalui kertas atau laporan jang diterima, 
merupakan pemeriksaan priventief, sedang pemeriksaan se
tempat, dengan mendatangi kantor2 adalah merupakan kas
opname. 

Karena kesulitan2 jang dihadapi oleh pusat, diantara 53 
baru 13 jang dapat diatasi, kesulitan itu datangnja dari daerah:i 
maka kami dari pusat tak dapat melakukan pemeriksaan 
kesemua daerah. Diharap bantuan dari daerah2• Jang perlu 
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diingat, bahwa djangan sampai inspeksi itu diketahui lebih 
dahulu oleh kantor jang akan didatangi. Ada daerah jang 
mengirimkan rentjana inspeksi. Jang demikian itu bertentang
an dengan sif at inspeksi. 

5. PIDATO R. GOENA\VAN: 

Mengenai rentjana inspeksi jang disebutkan Sdr. RUSLI 
tadi, rupanja ada salah pengertian. Maksud rentjana inspeksi 
itu bukan untuk daerahu, tetapi untuk intern, supaja diketahui 
oleh Kementerian, bukan oleh daerahe. 

Pimpinan: 
Sdr.2! Demikian keterangan dari Sdr. SISWA dan Sdr. 

RUSLI, selandjutnja diharapkan pembitjaraan dalam rapat 
ini nanti dititik beratkan, bagaimana tjara mengatasi kesulit
an2 jang dihadapi itu. 

Sdr.2 ! Anggaran Belandja Kementerian kita lebih diting
gikan dari lain2 Kementerian. Kalau lain2 Kementerian ada 
jang dikurangi anggaran belandjanja, maka Kementerian kita 
ditambah. Ketika anggaran belandja semua Kementerian di
kurangi, maka Kementerian Agama dikurangi, hanja sedikit 
sadja. Djadi adanja kekurangan belandja itu bukannja pusat 
tak mau memperdjuangkannja. Kalau kita lihat anggaran 
belandja kita tahun ini, maka anggaran belandja untuk 
pegawai ditambah. 

Jang penting dalam tahun ini, djangan dibitjarakan tentang 
minta tambah anggaran belandja. Kementerian Keuangan mau 
menambah asal pemasukan dapat diusahakan tambahnja. 
Seaang soal ini bagi KAGRI tak mungkin untuk menaikkan 
uang N.T.R. 

Menurut pengiraan, penerimaan DJAURA sedjak 3 tahun 
jang lalu 33 djuta, tetapi penerimaan jang sebenarnja hanja 
19 - 20 djuta. 

Sdr.2 ! jang perlu mendapat perhatian lagi ialah soal 
pengawasan Sdr.2 kepala Kuap. dapat tanja pada insp,/verif., 
mana 2 daerah jang belum memenuhi instruksi. Selandjutnja 
akan diberi keterangan dari kepala Keuangan DJAURA. 
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6. PENDJELASAN KEPALA SUB. BG. KEUANGAN 

1. Otonomie Keuangan : 
Badan Autonoom hendaknja mempunjai ketentuan2 , dian

taranja: 
a. mengatur rumah tangga sendiri; 
b. mempunjai penghatsilan jang dapat menutup pengeluaran 

a tau sebagian dari pengeluaran; 
c. rentjana pekerdjaan jang dapat dipertanggung-djawabkan 

dan dapat dilaksanakan dengan lantjar. 

Seperti diketahui jang dianggap sebagai badan itu ialah 
Djawatan Kereta-api, Kantor Pos, Bea dan Tjukai, dsb. karena 
memenuhi sjaraP tsb. 

Djuga Djawatan Urusan Agama mempunjai penghatsilan 
(biaja N.T.R.), tetapi djanganlah kita menipu diri sendiri 
untuk berdasarkan itu ingin diberi otonomie seperti halnja 
dengan Djawatan2 tersebut. 

Djika DJAURA menghendaki otonornie, maka jang di
maksud dengan itu ialah otonomie jang bersif at adrninistratief: 
Djaura menguasai A.B.-nja sendiri (jang oleh KAGRI diadju
kan dan disahkan oleh D.P.R.S.) dan diberi hak membuat 
autorisasi. (Autorisasi-bevoegdheid) (atau menanda tangani 
autorisasi atas nama Menteri). Alasan2 seperti berikut: 

1. Kesukaran2 dalam hal pengeluaran autorisasi oleh Kagri. 
2. Verificasi/lnspeksi. Kita tidak dapat bertindak dengan 

tegas, karena semua tindakan ditentukan oleh Kagri. Kita 
hanja merupakan perantara. 

3. Kita dapat memperhatikan kesulitan2 kantor daerah, 
karena hubungan langsung dengan kantor tersebut. 

4. Pimpinan jang didesentralisasi dapat menambah kelan
tjaran dan ketertiban bekerdja. 

Hal itu bukan soal jang mudah. Kami belum dapat mema
djukan permohonan sebelum pekerdjaan2 kita dapat memenuhi 
sjarat ketjakapan, ketelitian dan ketjepatan; kita harus meng
adakan persiapan dahulu, agar kemudian dapat mentjapai 
idam-idaman kita. Kita harus bekerdja actief dengan basil jang 
tidak mengetjewakan. Hasil ini dapat ditjapai, bila pekerdjaan 
seperti dibawah ini, dapat dilaksanakan sebaik-baknja : 

1. Buku2, daftar2 gadji, pertanggungan djawab dsb. teratur 
dan diselesaikan sebagaimana mestinja. 
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2. Tunduk dengan peraturau:? ~euangan jang berpokok pada 
I.C.W. pengeluaran seperti ongkos kantor sesuai dengan 
pemberian crediet, djangan sampai dilanggar. 

3. 1viengadakan inspeksi/penindjauan jang tertentu pada 
kantor2 bawahan. 

4. ~1emberi tuntunan pada kantor2 dalam lingkungannja. 

5. Membentuk kader (lihat rentjana terlampir). 

Untuk dapat menunaikan pekerdjaan tsb. antara lain pe
kerdjaan mengenai penghasilan N.T.R. disalurkan pada Sub. 
Bag. Keuangan, jang hingga kini diselenggarakan oleh Bag. 
Kepenghuluan, maka hendaknja pegawai jang mengatur itu 
dipindahkan ke Keuangan. Dengan sendirinja bila Djawatan 
kita diberi hak otonoom, Sub Bag. Keuangan memperlukan 
tambahan pegawai, terutama di Kantor Pusat. 

2. Tugas pekerdjaan keuangan : 
Menurut hemat kami, bila pekerdjaan pada salah satu 

kantor terdapat tidak berdjalan dengan lantjar, biasanja se
babnja terletak pada : 

a. kurang kerdja sama antara Kepala Kantor/Kepala Tata 
Usaha atau wakilnja sebagai bendaharawan dengan Kep. 
Sub Bhg. Keuangan. 

b. Bendaharawan tsb. mempergunakan credietnja, tidak 
dengan pengetahuan bagian Keuangan. 

c. Kekurangan pegawai. 

d. Kurang pengawasan dari Bag. Tata Usaha. 
Seharusnja antara Tata-Usaha dan Keuangan ada hubung

an jang erat. Karena pegawai keuangan jang lebih mendalam 
pengetahuannja soal keuangan disebabkan tugas pekerdjaan
nja, maka hendaknja dalam soal penglaksanaan pekerdjaan 
keuangan, bagian ini djangan ditinggalkan, harus ikut serta 
mengetahuinja. 

Ada djuga kemungkinan Bag. Keuangan tidak ada daja 
sama sekali, mengerdjakannja karena fait a compli. Pendapat 
kami jang menjelenggarakan urusan keuangan ialah bagian 
keuangan dengan diawasijdisetudjui oleh Kepala Kantor/Kep. 
Bag. Tata Usaha dalam semua pengeluaran, ketjuali penge
luaran tetap seperti biaja aliran listrik, air, sewa rumah, ja1'lg 
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begitu sadja dapat dibajar tanpa persetudjuan. Untuk men
djaga ketertiban baiknja sebelum mengadakan pembelian, 
lebih dulu ditentukan dengan mengisi formulier jang menje
butkan apa jang akan dibeli, formulier mana ditanda-tangani 
oleh dua pihak, Keuangan dan Bendaharawan. 

Mengenai pengawasan pada umumnja surat2 jang masuk 
ditjatat/diketahui oleh Bag. Tata Usaha. Baiklah surat dll. 
jang harus diselesaikan ditjatat dan pada waktunja diper
ingatkan pada jang bersangkutan. 

Djika keteledoran disebabkan karena kekurangan pegawai, 
maka hendaknja diselidiki dahulu seperlunja dan buat semen
tara diperhatikannja dengan mengadakan mutasi dari lain 
bagian. 

3. Men1perbaild kelambatan:i : 

Akibat dari kelambatan pengiriman pertanggung-djawab 
uang jang dikirimkan pada kantor-kantor daerah tahun2 jang 
lalu, ialah biaja berbagai latihan untuk tahun ini ditunda oleh 
K.P.P. sampai masuknja pertanggungan djawab tsb., maka 
diharap hal ini selekas mungkin • diselesaikan. Dengan kelalai
an satu kantor sadja maka ternjata merugikan kantor2 lainnja 
jang ini tahun akan mendapat giliran. 

Pula pengiriman laporan bulanan ( tembusan surat pert. 
djawab ongkos kantor) dan laporan triwulan (gadji dll. penge
luaran Pemerintah) banjak jang belum sampai pada kami. 
Betapa pentingnja angka2 itu telah kami kemukakan pada 
konperensi jang lalu. Tanpa angka2 itu, sukar membuat ren
tjana anggaran belandja jang baik, maka baiklah kiranja bila 
laporan triwulan dari Koruad. dan Kuak2 dikumpulkan di 
Kuap2 dan setelah compleet dilandjutkan pada Djaura. Lapor
an bulanan tsb. diatas dari seluruh kantor (ketjuali ketjamat
an) dapat dikirimkan langsung pada kami, satu helai pada 
Kuap. 

4. Pengelua1·an jang tidak dapat dipertanggung djawabkan: 
Hal ini kami mintakan perhatian sepenuhnja untuk 

menghindarkan kesulitan2 akibat dari kedjadian itu. Bila pedo
mau2 dan surat2 edaran dari Kagri. Kem. Keuangan ditaati, 
tidak mungkin akan dapat kesukaran dalam melaksanakan 
pekerdjaan. 

Selandjutnja seperti jang telah kami uraikan (ad. 2). 
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5. Pengeluaran jang tidal' sjah : 
Sebagai-mana telah diatur dalam I.C.W. Bendaharawan 

atau wakilnja/pembantunja bertanggung-djawab atas barang 
dan uang dalam kekuasaannja, dapat dituntut atas pengeluaran 
uang jang tak dapat dipertanggung-djawabkan, hal ini tidak 
perlu diperbentangkan lebih landjut, seluruh kantor telah me
ngetahuinja. 

6. Penggantian inpentaris kantor aldbat bentjaua alam dsb.: 
Hal ini kami telah mendapat kesanggupan dari Kagri. 

Ada djuga terdjadi bahwa permintaan tidak semua dipenuhi, 
hanja sebagian, halmana ditindjau dari sudut sisa anggaran 
belandja. Pada bulan Agustus j.a.d. sebagaimana kami uraikan 
dalam djawaban usul2 Kuap. akan diadjukan tambahan ang
garan belandja, dan mudah2an permintaan tambahan dapat 
diselesaikan. 

Pinipinan Rapat: 
Sdr.2 ! demikianlah keterangan dari Sdr. SOEMARSONO, 

dan menurut pendapat kami soal pertama ialah mengenai 
otonomi Djawatan itu tak perlu dibitjarakan disini, ini urusan 
DJAURA dan l{EMENTERIAN. Selandjutnja kami persilah
kan Sdr.!? ingin berbitjara. 

7. SAMBUTAN2 • 

Sulawesi: 
1. Tentang pengawasan, mengingat bahwa di Indonesia Timur 

terdiri dari kepulauan2, dan djarang mendapat giliran 
inspeksi, maka agar effectief, hendaknja KAGRI mempu
njai tenaga inspeksi untuk Indonesia Timur dan bertempat 
di Makassar. 

2. Tentang pelaksanaan tugas keuangan, hendaknja DJAURA 
memberi tenaga keuangan jang sebaik-baiknja. 

3. Mengenai uang N.T.R., oleh karena K.U.A.P. hanja meneri
ma laporan sadja, maka seal itu tidak dikerdjakan oleh 
Bag. B, tetapi oleh Bag. Keuangan (A-I.) 

4. Supaja pengiriman uang latihan dari DJAURA diberikan 
pada awal th. karena menurut jang sudah, uang itu diberi
kan pada achir tahun sehingga sulit penjelenggaraannja, 
sebelum habis (selesai) penjelenggaraannja, sudah harus 
setor kembali. 
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5. Pengiriman barang:? keperluan kantor, sering mengalami 
ketjurangan, kelambatan dsb., sedang harga barang2 itu 
baik di pusat maupun didaerah sama, maka baiknja uang 
pembelian barang itu diberikan sadja pada daerah2 , untuk 
dibelikan didaerah-daerah. 

N usa T enggara : 
1. Menjarankan agar keperluan K.U.A.P. Nusa Tenggara 

dapat dipenuhi, perkara siasat dan beleid terserah pusat. 
Umpama keperluan untuk pembentukan KUA:?. Kalau ke
butuhan untuk ini tak lekas dipenuhi KUAP. Nusa Teng
gara tak bisa madju, kantor2 jang akan dibuka ada kl. 25. 

2. Mau tak mau tambahan belandja untuk Nusa Tenggara 
harap ditambah, sebagai tjontoh: Urusan hadji disana, 
sampai 3 bulan sesudah musim Hadji, urusan tak dapat di
selesaikan dengan surat2 biasa, harus dengan kawat. Hal 
itu akan menambah biaja ongkos kantor. Djuga permintaan 
kertas dari Bag. R.K. dan Hindu Bali banjak sekali, maka 
G.T.G.R. harap tidak disama ratakan. 

3. Minta keterangan bagaimana tjara-pemberian voorschot 
untuk ganti pengobatan2• 

Djakarta: 

1. Menjetudjui saran Sulawesi mengenai pengawasan. 
2. Mengapa uang N.T.R. tak dapat dinaikkan, sedangkan 

daerah:? diandjurkan untuk menambah uang pemasukkan. 
Apakah tentang penambahan uang N.T.R. itu sudah dimin
takan pertimbangan dari KUA:?. Dalam hal ini Djakarta 
sanggup menaikkan. 

Achir2 ini pemerintah menaikkan harga benzin, kenapa 
KAGRI segan menaikan ongkos N.T.R., kawin tak terdjadi 
setiap bulan paling banjak 3 tahun sekali. Maka usul Dja
karta supaja ongkos N.T.R. dinaikkan, atau diadakan 
clausule, daerah2 boleh menjimpang dari ketentuan jang 
telah ditetapkan. 

Simiatera Tengah: 

1. Mengenai pengawasan, di Sumatera Tengah boleh dikata 
beres, tiap2 kali diadakan pemeriksaan dan belum ada 
ketjurangan. 
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2. Mengenai tambahan begroting, untuk mengusahakan agar 
uang pemasukan DJAURA bertambah, maka DJAURA 
dapat mengadakan pentjatatan kelahiran. Karena kelahira~ 
itu berhubungan dengan N.T.R. Dalam hal ini harap Kagri 
berhubungan dengan Kementerian Dalam Negeri. 

3. Setudju diadakan penambahan uang N.T.R. 
4. Supaja K.U.A.P. diberi devisen, untuk kebutuhan pembe

lian buku luar negeri. 
5. Bergandengan dengan penambahan uang pemasukan, maka 

supaja qoutum hadji jang hanja 10.000 itu diperbanjak, dan 
pada djemaah hadji dibe?i kesempatan membawa barang2

, 

guna menambah adanja devisen disana. 

Djawa Barat : 
1. Menanjakan, berapa tiap2 KUAP menerima G.T.G.R. 
2. Mengenai sewa kantor2 urusan agama kabupaten dan ke

tjamatan, banjak jang belum dibajar. Soalnja karena P.U. 
setempat menerima uang dari P.U. pusat. Maka hendaknja 
KAGRl/DJAURA mendesakkan pada P.U. Pusat. Agar 
uang sewa kantor didaerah2 diperhatikan. 

3. Minta perhatian pusat, agar alat2 kantor2 urusan jang 
sudah atau akan habis dibakar gerombolan, lekas mendapat 
ganti 

Djawa Timur : 
1. Mengenai penghematan, sudah dilakukan, namun pada 

achir tahun 1954 ternjata mengalami kekurangan. Maka 
menjarankan agar pemberian uang GTGR untuk Kua2 ditin
djau kembali, didasarkan kepentingan daerah2• 

2. Untuk menambah uang pemasukan, maka menjarankan 
agar bedolan diatur sedemikian rupa jang dapat menambah 
uang masuk. 

3. Setudju ditambahnja uang NTR. 

Ma.luku: 
1. Mengenai pengawasan keuangan, sependapat dengan sula

wesi, mengingat perkembangan didaerah2 sangat djauh. 
2. Mengenai kelambatan pengiriman pertanggungan djawab, 

memang kami mengenali kesulitan. K.U.A. di Maluku Utara 
harus mengirimkan pertanggungan djawab ke Makasar. 
sedang jang ada didaerah Maluku Tengah dan Tenggara 
ke Ambon. Jang demikian itu sangat sulit, karena sering 
mengalami kekeliruan jang mengakibatkan terlambat. Maka 
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usul agar Djaura gagal mengadakan hubungan dengan 
I<ementerian Keuangan agar seluruh matjam itu dimasuk
kan daerah K.P.P. di Ambon. 

3. Untuk melantjarkan penerimaan uang agar uang gadji 
dipusatkan di Pusat dan disalurkan di Kuak2 dengan 
poswissel. 

4. Tentang petugas keuangan, hendaknja diadakan kursus 
pegawai keuangan mengenai keuangan. 

Atjeh: 
1. Minta perhatian KAGRI, agar disediakan uang pindjaman 

untuk pegawai jang dipanggil ke Pusat. 
2. Idem Djawa Barat mengenai barang2 jang telah habis ter

bakar. 
3. Supaja KAGRI menjediakan fonds untuk pengeluaran luar 

bias a. 

Tambahan dari Djakarta: 
Untuk mengadakan tambahan uang masuk, baik meniru 

idee DJERMAN jang mengharuskan bagi tiap orang jang ka
win membeli buku ,,MEIN HUMAN" oleh Hitler. 

Jang membeli buku tweede hands dapat didenda. Djiwa 
dari idee itu dapat dilaksanakan di Indonesia, umpama setiap 
orang kawin diandjurkan membeli buku ,,HIDUP BAHAGIA" 
atau lainnja. 

Djawaban oleh kepala bahagian angga1·an Kemente1·ian Agama. 
1. Mengenai pembelian barang2, seperti jang diusulkan oleh 

Sulawesi harap Sdr.2 tindjau edaran Kementerian Keuang
an mengenai pembelian barang2 • Prosedure pembelian ba
rang modal agak sukar. 
Di Kementerian Keuangan telah dapat dipetjahkan bagai
mana supaja pembelian itu dapat segera diterima. Tetapi 
ternjata kesulitan di KPP. Kalau barang:! mudah dibeli dida
erah~, akan tambah sukar. Karena pembelian oleh daerah 
harus minta dulu persetudjuan KAGRI. Hal itu akan me
nambah lamanja penerimaan. 
Adapun mengenai alat tulis menulis daerah dapat membeli 
sendiri sampai djumlah Rp. 2.500,-

2. Mengenai terlambatnja uang latihan, itu bukan kelambatan 
dari Pusat. Hal itu karena menerimanja rentjana itu men
desak, tidak pada awal th. 
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3. Mengenai biaja pembentukan Kantor2 baru seperti usul 
Sunda Ketjil, untuk itu masih disediakan. Untuk pembelian 
barang2 jang bukan termasuk modal dapat dilakukan di
daerah 2, tetapi mengenai belandja modal harus via KAGRI, 
tak dapat langsung. 

4. Mengenai klasifikasi pemberian ongkos kantor, ini memang 
rentjana lama, dan waktu jang akan datang akan kami 
perhatikan. 
Untuk itu kami harap daerah2 merentjanakan barang2 jang 
dibutuhkan, dan berapa harganja, untuk dasar kami mem
perhitungkan keperluan perdaerah. 

5. Mengenai uang voorschot untuk ganti pengobatan, Kagri. 
sudah membuat Edaran, untuk daerah2 disediakan uang 
untuk voorschot pengganti biaja pengobatan. Karena pene
rimaan uang pengganti pengobatan itu sekarang lebih 
lambat, otorisasinja harus dibuat oleh Residen, maka untuk 
memudahkan, sambil menunggu uang itu dapat pindjam 
dari persediaan jang telah disediakan itu. Tiap achir tahun 
uang persed.iaan itu harus disetor. 

6. Mengenai sewa kantor, kesulitan itu tidak sadja dialami 
oleh Kantor2 lingkungan Kagri, tetapi djuga kantor2 lain. 
Hal itu adalah tanggungan pekerdjaan umum. P.U. telah 
mendapat tambahan. Daerah2 supaja berhubungan dengan 
P.U. setempat, kalau sudah tak berhasil baru diadjukan 
ke Kagri untuk d.iperdjoangkan. 

7. Mengenai alat2 K.U.A. jang dibakar gerombolan, kami per
hatikan. 

8. Adapun mengenai fonds keagamaan jang dikeluarkan se
waktu2 ada kebutuhan, kami serahkan pada pimpinan untuk 
memberi pendjelasan. 

8. DJAWABAN KEPALA BAG. INS./VERIF.: (Sdr. Rusli). 
Sdr.2 3 hal jang harus diketahui oleh petugas!! Keuangan 

ialah : 

1. Peraturan2 baik dari Kagri maupun dari Kementerian 
Keuangan; 

2. Pembukuan; 
3. Faktor kedjiwaan; 
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Mengenai lnspeksi, Kagri belum berhasrat mengadakan 
Inspeksi ditiap:i Propinsi. Inspeksi akan diadakan pada suatu 
waktu, bila saat telah mengidjinkan. 

Untuk supaja tenaga2 keuangan itu tjakap dan ahli, dja
ngan sampai diadakan pemindahan kelain:.! bagian. Hendaknja 
tenaga itu tetap. 

Pengawasan terhadap uang N. T. R. telah djelas dalam 
peraturan:.!, kalau betuP teliti dalam memeriksa laporan tjukup 
untuk mengawasi keuangan itu setjara preventief. 

Mengenai klasifikasi, tidak lama lagi akan diadakan, hal 
ini bergandengan dengan adanja otonomi Keuangan. Selan
djutnja penjerahan keuangan akan dibagikan oleh Djaura. 

Petugas2 lnspeksi tidak usah dititik beratkan pada golo
ngan, tetapi pada ketjakapan. Meskipun ada Peraturan M.A. 
jang membatasi pegawai2 jang bertugas ialah hanja golongan 
IV keatas, tetapi bila sangat diperlukan dapat menjimpang. 

Mengenai Kursus, sekarang masih mendapat penghalang, 
sehingga belum dapat dilaksanakan. lnsja Allah dalam waktu 
singkat akan dapat diberikan. Mengenai kekurangan pegawai 
kami persilahkan jang berkepentingan memberi keterangan. 

R.K. Sadikin : 
Mengenai kekurangan tenaga ahli keuangan, tadi Sdr. 

RUSLI telah memberi saran supaja pegawai Keuangan djangan 
dipindah-pindahkan. Keduanja supaja mentjari tenaga2 ahli ke
uangan dengan mengadakan kontak dengan instansi2 baik di
lingkungan Kagri atau lainnja. Kalau memang tidak ada, dapat 
mengangkat tenaga partikulir. 

Selandjutnja tentang kursus pegawai akan diterangkan 
oleh Wk. Kepala Djaura. 

R. Goenawan : 
(Lihat lampiran I dari lampiran III tt. Rentjana Kursus Pega
wai) dalam lingkungan Djaura. 

Mengenai Kursus Pegawai jang direnjanakan oleh Djaura, 
kiranja tadi ada jang berkeberatan mengenai sjarat2 ( ajat 6) , 
hal itu tidak usah tepat. Dapat dilakukan oleh pegawai Kantor 
setempat, asal dipandang tjakap untuk mengikuti Kursus itu. 
Adapun setelah selesai mengikuti kursus di Pusat, pegawai 
itu harus mengurus pegawai:? didaerah. U ang Kursus disedia
kan untuk tiap Kuap k.l. Rp. 3.000,-

Tadi ada jang menanjakan tentang datangnja otorisasi 
tak dapat datang pada waktunja, hal itu memang demikian 
keadaannja. Tetapi harus diingat, bahwa andaikata otorisasi 
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itu datang pada waktunja, toh belum tentu dapat dibajar, 
karena pembajaran itu tergantung pada pertanggungan dja
wab uang jang lalu. Maka harap pengiriman pertanggungan 
djawab diperhatikan. 

Tentang pembentukan Kantor' harus dapat dilaksanakan. 
Uang persediaan untuk itu ada, dengan ketentuan harus mem
perhatikan sjaraf~. 

Pimpinan 1·apat : 
Sdr.! Menurut isi usu!=! jang Sdr. kemukakan tadi, kira

nja tak memerlukan diadakan perumusan. 
Adapun mengenai tambahan uang N.T.R., akan kami tjoba 

adakan moment opname, untuk sekedar mengetahui Propinsi:? 
mana jang menjetudjui dinaikkannja uang N.T.R. Ini bukan 
stemming, tetapi hanja moment opname dari 13 K.U.A.P. dan 
2 Koruad ialah Koruad. Kalimantan Barat dan Timur, maka 3 
,Kua. menjetudjui ialah Kua Kota Pradja Djak. Raya Kuap Djw. 
Timur dan Kuap. Sumatera Tengah, Kuap Djawa Tengah blan
co, Kua Daerah Istimewa menjerahkan pada Pusat dan jang 
lain (8 Kuap. dan 2 Koruad) menolak. 

Selandjutnja pimpinan rapat memberi pendjelasan. Me
mang pada waktu ini belum masanja kalau dinaikkan uang 
N.T.R. Sekarang perlu mendapat perhatian dari K.U.A.P. ialah 
pembajaran ongkos kawin jang berlebih-lebihan seperti kete
rangan dari Djakarta tadi. Barus diselidiki. Sebenarnja hal 
itu tidak ada bagi pendjabat:i kita. 

Djakarta: 
Dalam masa 9 tahun ini, tidak kurang dari 500 kali diada

kan peringatan pada pedjabat2 kita itu supaja djangan meneri
ma uang berlebih-lebihan dari uang jang telah ditetapkan 
oleh Kementerian, namun hasilnja sedikit jang menurut. Mereka 
menganggap uang itu uang pemberian. Pernah ada jang keda
patan, kami perintahkan untuk mengembalikan, tetapi masih 
tetap begitu. Pemberian itu kadang:? tidak sedikit, ada jang 
sampai Rp. 200,-. Kalau akan diadakan tindakan tegas ter
hadap mereka, maka 60% dari pedjabat2 naib di Djakarta 
harus diontslag. 

Achirnja kalau toh hanja Djakarta sendiri, jang dinaikkan 
ongkos N.T.R.nja, Djakarta sanggup. 

Sumatera Tengah: 
Untuk menambah uang masuk maka uang N.T.R. dapat di

tambah dengan uang pembangunan, uang belasting dsb. 
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Pimpinan rapat : 
Sdr.2 ~ mengenai penambahan uang N.T.R. setjara moment

opname tidak Sdr. setudjui, maka sekarang ada 2 persoalan: 
1. Kalau uang N.T.R. dinaikkan, uang T.S.T. itu djuga akan 

naik. Maka jang perlu sekarang, bagaimana tjara meme
tjahkan, mengapa penerimaan Djaura hanja 20 djuta, se
dangkan rentjana 30 djuta. 

2. Adanja uang kelebihan itu harus dapat kita petjahkan, ka
rena tidak pada tempatnja para pedjabat2 agama mene
rima uang T.S.T. 
Mengenai devisen. baik Kagri maupun Djapenda, tak mem

punjai devisen itu. Devisen itu dibagi pada importir. Kalau 
Kagri atau Djapenda mau membeli buku luar negeri, maka de
ngan perantaraan importir. Kalau dari Kuap akan membeli bu
ku2 dari luar Negeri, maka hendaknja kebutuhan itu dirumuskan 
diadjukan ke Kagri. 

Mengenai pentjatatan kelahiran, di Indonesia pada saat ini 
belum masanja. Dan hal itu bukan kompetensi Kagri. 
Pim.pinan: 

Tentang usul Djakarta supaja orangz jang kawin dian
djurkan membeli buku itu, kalau bahan2nja sudah lengkap baik 
dimadjukan ke Kagri. Bila sudah sampai ke Kagri, nanti kita 
bitjarakan masakz. 
Djaka1·ta (tambahan) : 

Supaja surat Nikah itu diperbaiki, setidak-tidaknja seper
ti Ma'lumat Menteri Agama. Dan kalau dapat mulai tahun 
1956 dilaksanakan. Sisa jang lama. tidak usah dipakai. 
Djawa Tengah (tambahan): 

Kalau kita membitjarakan soal kebutuhan, maka njata2 

pengeluaran lebih dari pemasukan. Maka untuk menambah 
uang pemasukan itu, dapat memasukkan uang pendaftaran 
bagi tjalon pengikut Hadji. 

Dan pendaftaran dilaksanakan oleh Kua., djuga diadakan 
uang pendaftaran wakaf djuga dapat mengadakan tambahan 
dengan uang pendaftaran orang n1ati. 
Pimpinan: 

l{alau kita biarkan maka akan banjak uang pemasukka,n 
jang akan membebankan pada rakjat sadja. 

Maka baiklah rapat siang ini kita habiskan. 
Sekian sadja. 
Rapat ditutup djam 13.00 
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SIDANG KELIMA 

TC?mpat : Buel Hotel. 
TanggaL 28 Djuli 1955. 
Djam 21.30 - 23.40. 
Pimpinan: R. Goenawan.. 

1. PEMBUI\AAN. 
Sdr. 2

, Sidang ini sidang chususi jang terachir bagi Djaura. 
Dlm. sidang ini akan dibitjarakan soal:.! kepegawaian. 

Amanat jang perlu kami sampaikan berkenaan dengan 
kepegawaian ialah mengenai surat2 rahasia. Achir2 ini banjak 
surat:.i rahasia. jang sebetulnja tak perlu dirahasiakan. Jang 
perlu dirahasiakan ialah umpamanja usul tentang kenaikan 
pangkat, pemindahan, schorsing dlsb. 

Perlu diperhatikan bahwa bila kita terlalu mudah meman
dang sesuatu soal2 sebagai merahasia, maka turun nilai raha
sia itu. Disamping itu, pengolahan surat2 rahasia perlu diper
hatikan, umpama orang jang mengurusnja, harus orang jang 
dapat dipertjajai betul2, dan tempat penelaahannja hendaknja 
di tempat jang tidak mudah diketahui umum. 

Amanat dari Kagri jang perlu mendapat perhatian ialah: 
a. persoalan jang berkenaan dengan adanja saran2 perobahan 

peraturan Menteri Agama No. 9 dan 10 tahun 1952; 
b. berkenaan dengan commitment jang belum terpantjang. 

Sdr.-2 , tidak lama lagi oleh Kagri. akan diadakan pero
bahan mengenai Peraturan Menteri Agama No. 9 dan 10 tahun 
1952, dengan bahan2 jang ada. Adapun jang dimaksud dengan 
commitment itu kami sendiri belum mengetahui. Apakah jang 
dimaksud dengan commitment itu hal2 jang pelik? 

Seperti umpama adanja wakaf jang tidak tegas. Dalam hal 
ini Sdr.2 jang menghadapi praktijk sehari2 berhubungan dengan 
masjarakat, dapat melaporkan kesulitan-kesulitan jang dihada
pi. Laporan hendaknja dibuat, jang systematis, sehingga 
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Djawatan dengan mudah dan tjepat dapat mengikuti perkem
bangan didaerah2 • 

Selandjutnja atjara malam ini adalah soal kepegawaian 
kami persilahkan Sdr. R.K. SADIKIN. 

2. PRAE-ADVIES R.K. SADII<IN. 

Para hadirin jang saja hormati. 

Assalamu 'alaikum W.W. 
Sjukur Alhamdulillah saja utjapkan kepada Allah S.W.T. 

bahwasanja kita telah dapat berkumpul kembali untuk satu 
sama lain sama:! memikirkan soal-soal kepegawaian jang mu
dah2an dapat membawa hasil untuk lebih melantjarkan djalan 
pekerdjaan Kementerian Agama. 

Sebagaimana sdr.2 tentunja sudah menerima atjara dari 
Panitya Konperensi pada soal kepegawaian ditjantumkan 6 
pun ten. 

Pertama-tama jang saja ingin kemukakan ialah perlunja 
ada djabatan Penghulu di Kuak.:.i dan Naib di Kua. ketj.2 jang 
menurut statistik terdapat dibanjak tempat jang belum mem
punjai kedua pendjabat itu. Oleh karena kedua pendjabat ter
sebut sangat diperlukan oleh kantor2 termaksud sedang tenaga2 

Kader untuk djabatan-djabatan tadi tidak banjak, bahkan diluar 
Djawa sangat terasa kekurangannja. 

Untuk sedikit banjak mengatasi kekurangan itu sdr.2 dapat 
mengadjukan usu}:? kenaikan pangkat para pegawai jang telah 
lulus udjian penghulu/naib. Pun oleh karena kekurangan tenaga 
itu sangat dirasai diluar Djawa, maka baik kiranja kepada 
tenaga2 jang sudah tjukup mempunjai sjarat minimum masa 
kerdja ditawarkan untuk dipindah keluar Djawa dengan per
djandjian bahwa kepindahannja itu akan disertai dengan kenai-
kan pangkat. · 
Berkenaan dengan itu baiklah saja minta perhatian Kagri hen
daknja diusahakan agar peraturan2 mengenai perumahan untuk 
pegawai2 jang dipindahkan ditindjau kembali, sebab pengalaman 
membuktikan pada kami sering kali kepindahan pegawai itu 
mengakibatkan kesengsaraan peg·awai2 • 

Lain daripada itu kesempatan ini saja pergunakan supaja 
sdr2• lebih menaruh perhatian pada nasib pegawai2 rendahan. 
Djika formasi mengizinkan, sedang pegawai jang saja maksud 
ini memang sudah njata ketjakapannja, maka baiklah mereka 
itu diusulkan kenaikan pangkatnja. Untuk melaksanakan soal2 
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ini saja andjurkan agar supaja di Kua.2 dalam daerah2 masing2 
diadakan steek proeven. 

Lain dari pada itu kami mempunjai kesan di beberapa 
Daerah banjaklah terdapat Kuak.2 dan Kuaketj.2 jang bezetting 
formatienja djauh kurang dari formatie jang sudah ditetapkan 
dalam Penetapan Menteri Agama No. 10/1954, jang karenanja 
menjebabkan antara lain kurang lantjarnja djalannja peker
djaan. Berhubung dengan itu, kami mohon hendaknja diusaha
kan penambahan pegawai. Dalam hal ini baiklah diperingatkan 
agar Kua. dan Kuaketj. jts. pertama:: memperhatikan ahlak 
tjalon:.! pegawai dengan mengadakan penjelidikan:.! terhadap 
budi pekerti pelamar:.!. Djanganlah sekali-kali mengambil tena
ga jang kiranja dapat mentjemarkan nama Kagri. 

Disamping itu baiklah tenaga 2 pimpinan Kuak. dan 
Kuaketj. jang tingkatannja belum sesuai dengan wens-formatie 
serta sudah terang ketjakapannja, mereka itu diusulka11 akan 
kenaikan tingkatnja dengan mengemukakan akan urgensinja 
kenaikan itu dan ketjakapannja jang sudah diperlihatkan oleh 
mereka jang bersangkutan. 

Mengenai usaha untuk lebih melantjarkan penjelesaian 
soal2 tentang pengangkatan pegawai baru, kenaikan tingkat 
dll.-nja, saja mohon perhatian dari beberapa Sdr. jang belum 
mentjukupinja, agar ketentuan2 dalam surat edaran Kemen
terian Agama tgl. 18 Desembei: 1954 No. B/III/0/17760 meu
dapat perhatian sebagaimana mestinja, karena dari beberapa 
Kuap. kami mempunjai kesan bahwa mereka itu tidak begitu 
mengindahkan tentang ketentuan:? tersebut, sehingga dengan 
demikian usaha untuk melantjarkan soal kepegawaian itu tidak 
banjak membawa hasil sebagaimana jang dikehendaki. Dalam 
pada itu baiklah saja kemukakan disini bahwa atas permintaan 
Kantor Urusan Pegawai hendaknja surat2 keterangan sebagai 
tanda2 bukti dari pengalaman seseorang pegawai; dilegaliseer 
oleh Pamong Pradja, serendah-rendahnja Assisten Wedana. 
Kalaupun soal ini sepintas lalu terlihat sebagai suatu hal jang 
tidak begitu penting, tetapi njata persoalan ini dapat memper- · 
lambat lantjarnja pekerdjaan, baik didaerah:.! jang bersangkut
an maupun di Pusat, sebab kiranja dapat Sdr. gambarkan bila 
apa jang diminta oleh kami tsb. tadi tidak ditjukupi maka 
untuk membuat konsep surat, mengetiknja dll. mengambil 
waktu pula baik di Pusat maupun di daerah:!. 
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Tentang usaha untuk lebih melantjarkan penjclesaian 
pemberhentian pegawai jang sudah tjukup sjarat:.:nja untuk 
dipensiun, maka baiklah saja peringatkan agar riwajat peker
djaan jang bersangkutan dibuat sedjelas-djelasnja, sehingga 
dari padanja dapat diketahui apakah pegawaP itu terus me
nerus bekerdja pada sesuatu djawatan atau tidak, sebab pe
ngalaman membuktikan pada kami bahwa keterangan2 dalam 
riwajat pekerdjaan itu sering kali tidak begitu djelas, sehingga 
dengan demikian timbullah kesangsian apakah pegawai jang 
bersangkutan itu, bila menilik masa kerdjanja, dapat diper
hentikan dengan hak pensiun atau tidak. Dalam hal ini perlu 
kami mengulangi lagi bahwa prinsip Pusat dalam memperhen
tikan seorang pegawai itu disusul dengan pemberian pensiun. 

Kemudian agar dicipline kepegawaian dapat ditepati se
baik-baiknja maka sebagai mana telah disiarkan di Pusat 
Djaura kiranja ada baiknja pula kami mempersilahkan seluruh 
pegawai2 di Daerah membatja surat edaran Djaura. tgl. 12 
Maret 1955 No. 7 /1955, dengan permintaan hendaknja isi 
edaran itu diresapkan oleh masing2, agar dg. demikian dapat 
timbullah perasaan akan wadjibnja serta mentjurahkan tena
ganja guna kepentingan Negara dan Bangsa kita sendiri. 

Disamping itu mengingat bahwa manusia itu dihinggapi 
oleh sif at lupa dan chilaf, maka dapatlah kami andjurkan agar 
ditiap:! Kantor diadakan kursus Agama, misalnja seperti dipusat 
Kagri, satu djam dalam satu minggu. Tentang pelaksanaan ini 
baiklah kami serahkan kepada Sdr.2 masing2• 

Sekianlah utjapan saja mudah-mudahan kita sama 2 diberi 
hidajat dan taufik dari Illahi dalam mendjalankan tugas kita 
masing-masing. 

Amin jaa rabbal 'alamien. 

3. SAMBUTAN-SAMBUTAN. 
Sdr.2, memang banjak lulusan udjian Penghulu atau Naib 

jang kurang mendapat perhatian sehingga menurunkan nilai 
udjiannja. Udjian itu meskipun tidak mempunjai civiel, effect 
dapat didjadikan ukuran akan capasiteit mereka jang sudah 
lulus itu, sehingga dengan demikian dapat didjadikan bahan 
pertimbangan untuk menindjau kedudukannja. 

Sampai sekarang masih banjak sisa lulusan udjian Peng
hulu, jang belum mendapat perhatian. 
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Sekarang kami bukn. kcscmpatan kepada jang mau bcr
bitjara : 

Djawa Te1igah: 
Mengenai kekurangan penghulu dan Naib, di Dj. Tengah, 

baru kira:? ada 25% dari semestinja untuk djabatan itu. Telah 
berulang kali diusulkan kenaikan pangkat para pegawai jang 
telah lulus udjian Penghulu atau Naib itu, namun sampai se
karang belum nampak hasilnja. Disamping itu bagaimana tja
ra mengatasi bila ada seorang II/ c jang lulus udjian N aib, 
apa dapat langsung dinaikkan pangkatnja sampai golongan 
III/c? 

Djawaban R.K. Sadikin : 
Tentang usuP Djawa Tengah jang telah diadjukan itu, 

mungkin hilang di K.U.P., atau masih ada di Tikkerij. Sudah 
kami urus 4 kali diusulkan K.U.P., tetapi stukken itu tidak 
dapat diketemukan. 

Adapun mengenai kenaikan pangkat dengan melontjat 
susah untuk dilaksanakan~ baiknja dalam hal ini kenaikan 
diusulkan setingkat demi setingkat. 

Nusa Tenggara : 
1. Minta pendjelasan mengapa idzin hotel jang diperpandjang 

itu lama datangnja. Kami mendapat kesulitan hubungan 
kami dengan pemilik Hotel. Dan djuga bagaimana para 
abiturienten S.G.H.A. jang dipindahkan ke Nusa Tenggara 
hanja berhak di Hotel 1 bulan sadja. 

2. Bagian Keristen di Kuak., kalau mestinja penempatannja 
di Kuak. itu dengan besluit, tetapi tidak ada pada kami. 
Ternjata setelah ditjari-tjari besluit itu pada orangnja. 

3. Mengenai kepegawaian sangat seret, mohon dilantjarkan. 

Djawaban R.K. Sadikin. 
Mengenai idzin hotel bagi abiturienten S.G.H.A., memang 

sebelum mereka berangkat sudah ada perdjandjian dengan 
kami, bahwa mereka hanja paling lama dapat 1 bulan tinggal 
di Hotel, hal mana telah disetudjui oleh jang bersangkutan. 
(J. IBRAHIM, KAGRI). 

Mengenai kesulitan idzin hotel, tidak sadja dialami oleh 
Kagri, tetapi djuga oleh Kementerian lainnja. 

Pernah kami adakan hubungan surat menjurat dengan 
K.U.P. ternjata djawaban dari K.U.P. katanja banjak jang 
belum mengirim kwitansi. 
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Perlu diperhatikan oleh Daerah:? bahwa idzin Hotel itu 
hanja dapat diberikan pada tenaga pimpinan, tidak pada se
tiap pegawai. Ada pegawai jang bukan tenaga pimpinan dipin
dahkan kelain daerah diidzinkan diam di Hotel, tentu sukar 
dipertanggung djawabkan. 

Tentang kelambatan penjelesaian idzin Hotel itu, karena 
pegawai di K.U.P. jang mestinja mengurusi hal itu sedang sakit 
sudah k.l. 8 bulan. Sekarang sudah ada pegawai jang menger
djakannja, dan insja Allah bulan Juli j.a.d. dapat selesai. 

Adapun mengenai abiturienten S.G.H.A., memang tenaga 
budjangan susah untuk mendapat idzin tinggal di Hotel. Idzin 
di Hotel hanja bagi jang telah berkeluarga pindah kelain 
temp at. 

Mengenai Bagian Kristen di Kua. Daerah, mungkin pada 
waktu itu tidak diperhatikan pada pengangkatannja, dan hal 
ini akan diperhatikan semestinja. 

Tentang kelambatan pekerdjaan di Kagri, djuga kelam
batan itu terletak di Tikkerij. 

Djawa Timu.T : 
Kami hanja mohon perhatian hal sbb. : 

1. Kekurangan tenaga Penghulu/Naib2 di Djawa Timur 
banjak sekali. Harap kalau didaerah2 lain ada tenaga2 

Penghulu/Naib dapat dipindahkan di Djawa Timur. Dan 
supaja tahun 1955 ini diadakan udjian Penghulu lagi. 

2. Mengenai formasi di Kuak/Kuakobes, hendaknja diadakan 
plasificasi, sesuai dengan kebutuhan daerah, djangan di
samaratakan. Begitu pula supaja formasi Kuakobes. di
samakan dengan Kuak., setidak-tidaknja ditambah. 

3. Untuk kelantjaran pekerdjaan, harapan untuk K.U.P. di
beri tambahan tenaga, terutama di bagian Kepegawaian. 

4. Kelantjaran pemberhentian tenaga jang telah landjut usia, 
mohon perhatian, karena banjak tenaga:? jang telah lan
djut usianja tak mau mengadjukan permohonan pesiun. 
Harap mereka itu diberi tekanan2 sehingga mengadjukan 
permohonannja. 

5. Mengenai disiplin pegawai, mohon supaja Kagri. mengam
bil tindakan terhadap pegawai2 Kagri. jang ada dilingkung
an Djawatan lain, supaja tidak mempengaruhi tenaga 
kami. 
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6. Mengenai pembentukan Kuaketj., banjak di Djawa Timur 
Kuaketj. jang belum terbentuk, mohon perhatian. 

7. Hanja tenaga Kristen di Kuak, menimbulkan kesulitan kita 
akan mengadakan penindjauan ke Daerah2 dari Kuap. 
Kalau diidzinkan susah mendapat pengesahan dari Kantor 
Perdjalanan, tetapi kalau tidak psychologis kurang baik. 
Minta supaja tenaga2 itu dipindah atau diganti djabatan
nja. 

8. Supaja penjelesaian Adjunct Penghulu jang telah dima
djukan dipertjepat. 

Djawaban: 
Insja Allah akan diperhatikan: 

1. Apakah surat dari Kalimantan mengenai permintaan pe
merintjian tugas oleh Pusat telah dipikirkan? 

2. Bagaimana sjarat2 jang boleh mengikuti udjian Penghulu? 
Keterangan dapat disampaikan dengan tertulis jg. berupa 
perumusan. 

Djawaban: 
akan diperhatikan. 

Sulawesi: 
1. Idem Kalimantan : 
2. Bila ada pegawai ditjulik., menurut peraturan baru setelah 

6 bulan dapat dischors. Selama itu pekerdjaan tertunda. 
Apa boleh diadakan penggantinja seketika itu djuga? 

Djawaban: 
Untuk mengisi kekosongan, dapat mendetasir pegawai lain. 

Mal-u.ku.: 
1. Tentang Penghulu dan Naib di Kuap. Maluku tidak ada, 

jang ada hanja Naib Kepala ialah abiturienten S.G.H.A. 
Maka harap Kagri/Djaura. kirim Penghulu atau Naib2 ; 

2. Mengenai kelantjaran pekerdjaan, sangat diharapkan per
hatian dari Pusat. Perlu diingat bahwa perhubungan di 
Maluku sangat sulit. 

3. Dari Maluku keberatan mengenai Edaran B/1/ 4169 jang 
berkenaan dengan Nasib Pegawai, terutama jang berke
naan dengan sertificat Dokter, di Maluku Dokter itu se
dikit sekali. 
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4. Mengenai pembentukan Kuaketj. baru, kalau sjaratnja itu 
banjaknja penduduk, maka tak perlu ada Kuak. atau 
Kuaketj. Minta sjarat2 itu dihilangkan; 

5. Minta ditindjau kembali adanja Kua. Masehi di Maluku; 
6. Usul supaja Competensi menaikkan gadji berkala itu di

serahkan pada Kuap. 

Djawab Ketua: 
Mengenai pembentukan Kuaketj. akan kami terangkan 

nanti. Mengenai Kua. Masehi dan lain2 itu mendapat perhatian. 

Djawa Ba1·at : 
1. Supaja usul2 jang diadjukan ke Pusat mendapat djawab

an apa ditolak, apa hilang atau bagaimana, supaja daerah 
mengetahui; 

2. Supaja Kompetensi pemindahan dari Keresidenan ke lain 
Karesidenan diserahkan pada Kuap. 

3. Minta pendjelasan : 
a. Apakah Naib jang mendjalankan pekerdjaannja dan 
mati dianiaja gerombolan dirumahnja dan 
b. Petugas jang sedang tourne dibunuh gerombolan dapat 

dimasukkan 1mati dalam tugas jang keluarganja 
mendapat uang bantuan Rp. 5.000,-. 

Djawaban (R.K. Sadikin). 
Tentang usul2 jang dimadjukan ke Djaura. itu bukan 

Djaura. mau bungkem, tetapi mungkin masih dalam penje
lesaian atau di Tikkerij. Kalau memang masih di Kuap. hal ini 
kami beritahukan pula; 

Mengenai kompetensi pemindahan dari Karesidenan kelain 
Karesidenan dalam prinsipnja dapat kami setudjui; Hal ini 
mohon perhatian Kagri. Mengenai pegawai jang mati tourne 
itu dapat dimasukkan dalam ma ti dalam tu gas, sedang N aib 
jang dirumahnja itu belum tegas; 

Sumatera Utara : 
1. Menurut Peraturan M.A. No. 24/52, Kuap. diberi hak un

tuk mengangkat pegawai Il/c, tetapi praktijknja masih 
harus mendapat persetudjuan K.U.P. 

2. Minta keterangan siapa jang berhak memberhentikan. 

Djawaban: 
Tentang Peraturan M.A. No. 24/52, adalah penjerahan 

kekuasaan dari Menteri Agama kepada Djawatan2 dan Instansi 
bawahannja di Propinsi dan jang setingkat dengan itu; sedang 
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keharusan mendapat idzin Kuap. itu adalah sjarat jang ber
dasarkan putusan Kabinet itu pada tgl. 11 Nopember. Dalam 
pada itu saja mohon menjarankan pada Kagri. Adapun tentang 
pemberhentian pegawai itu adalah hak Kagri. Dalam pada itu 
saja mohon menjarankan pada Kagri, bahwa kalau berhentinja 
seorang pegawai pada Djawatan c.q. Kuad. atas permintaan 
sendiri, baik diperhentikan oleh Djawatan c.q. Kuap.; kalau 
schorsing oleh Kagri. 

Sumatera Tengah: 
Mengenai kelantjaran pekerdjaan, bagaimana tjara meng

atasi kalau pada achir tahun atau pada waktu lebaran ada 
permintaan perlop bersama:?. Hal itu kan melambatkan peker
djaan. 

Djawaban: 
Untuk mengatasi hal itu terserah beleid Kepala Kantor. 

!tu termasuk soal intern jang harus dihadapi oleh Kepala 
Kantor. 

Sumatera Selatan : 
1. Idem pembitjara:.! jang lalu. 
2. Mengenai pembentukan Kuaketj.:?, telah lama Kuap. 

Sumatera Selatan mengusulkan, tetapi belum ada djawab
annja/pelaksanaannja. 

Djawaban: 
Tentang pembukaan Kantor2 Urusan Agama, kami hanja 

dapat membuka sampai pada Ketjamatan, dimana ada Kantor 
Ketjamatan. Adapun Daerah:? jang tidak mempunjai status 
Ketjamatan, seperti halnja Negeri dsb., tak dapat dibuka 
Hanja kalau memang sangat memerlukan didaerah itu dapat 
dibuka Kantor Tjabang/Ranting jang pegawainja masuk for
masi Kuaketj. jang mewilajahi daerah itu. 

Selandjutnja Ketua meminta supaja Panitya!! Adhoc mem
batjakan keputusannja. 

4. KEPENGHULUAN. 
Setelah perumusan dibatjakan, rapat dapat menjetudjui 

djiwa dari perumusan itu, hanja redaksinja minta diperbaiki 
dan diserahkan Ketua (dengan aklamasi). 

Hasil perumusan setelah diperbaiki sbb. : 
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Kesimpulan sidang seksi perumusan rapat chususi Djaura. 
Bag. Kepenghuluan jang disetudjui rapat chususi pleno tgl. 
28 Juni 1955 di Tretes dengan susunan Panitya sbb. : 
1. H. Nasaruddin Thoha Kepala Bag. B Djaura sebagai Ketua. 
2. K. Moh. Sjakir Kep. Seksi Org. Bag. B Djaura - Anggauta. 
3. K.H. Zubair Kuap. Djateng, sebagai anggauta. 
4. Arsjad Tholib Lubis Kuap., Sum. Utara sebagai Anggauta. 
5. Damanhuri Kuap. Djawa Timur sebagai Anggauta. 
6. M.B. Datuk Radjo Sampono Kuap. Sum. Tengah sebagai 

Anggauta. 
7. R. Moh. Wasim Kuadi, Jogjakarta sebagai Anggauta. 
8. Asjmuni Fattah pegawai Djaura, sebagai Secretaris. 
1. Berpendapat perlu Pemerintah setjepat mungkin menge

luarkan U.U. Perkawinan Islam; 

Pendjelasan : 
a. Supaja Hukum2 Islam tentang perkawinan mendapat 

perlindungan hak, sehingga kehidupan rumah tangga 
mendapatkan ketenteraman dan kebahagiaan. 

b. Supaja petugas2 negara jang mengurus N.T.R. men
dapat kesatuan hukum jang akan mendjadi pegangan 
dalam melakukan tugasnja. 

2. Berpendapat perlu Kagri menindjau kembali Peraturan 
Menteri Agama No. 1/52 dan 4/52 tentang Wali Hakim, 
dengan tjatatan lebih memperhatikan tentang wali 'adhal 
dan isbatul'adhal serta mempermudah penundjukkan wali 
hakim. 

Pendjelasan : 
a. supaja attawari dan atta'zzuz dimasukkan djuga dalam 

criterium 'adhal. 
b. Mengingat bahwa diseluruh Indonesia belum mempu

njai P.A. dan P.A. di Djawa/Madura tak berkompeten 
untuk mengisbatkan 'adhal. 

c. Karena perkawinan seorang jang berwali hakim, sering 
mendapat kesukaran karena halangan mendadak dari 
wali hakim, maka agar Kagri mempermudah penun
djukannja. 

3. Mengusulkan agar Kagri berhubungan dengan Kem. Ke
hakiman untuk bersama-sama menindjau kembali Regle
ment Perkawinan Tjampuran. 
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Pencljelasan : 
Hubungan antara ,,Reglement Perkawinan Tjampuran" 
dengan U.U. No. 22/46 jo. 32/54 menemui kesukaran2 

sebagai berikut : 

a. Seorang laki2 menikah seorang perempuan setjara 
Kristen ( tunduk Ordonansi Nik ah Indonesia Kristen 
Stb. No. 74/33). Kemudian lakP murtad dan masuk 
Islam seterusnja kawin lagi dengan perempuan lain 
di Kenaiban. Lepas dari kesalahan jang diperbuatnja, 
maka perkawinan jang kedua sah menurut Agama, 
tetapi tidak dianggap sah menurut Negara dengan 
segala akibatnja (tak dapat mendapat pensiun djanda) 
Instansi apa jang berhak vernietigen daftar nikah di 
kenaiban. Kalau telah ada instansi jang berhak ver
nietigen maka bagaimana status istri kedua itu, be
berapa kesulitan akan timbul karenanja. 

4. Mengusulkan agar Kem. Agama mengadakan hubungan 
dengan jang bersangkutan agar Angkatan Perang dan 
Polisi mempunjai peraturan disekitar N.T.R. 

Pendjelasan : 
Sampai sekarang baru ada peraturan perkawinan untuk 
Angkatan Darat jang dengan adanja peraturan itu men
djadi lebih sempurnalah pelaksanaan N.T.R., A.D., sedang 
pada Angkatan Udara, laut dan Polisi belum ada. 

5. Mengusulkan supaja Kem. Agama memperbanjak PHIN, 
untuk mempei::siapkan petugas2 N.T.R. jang lebih memi
liki kesanggupan dimasa depan. 

Pendjelasan : 
6. Mengusulkan supaja Kem. Agama mengirimkan dengan 

studie opdracht pegawai2 jang ada dilingkungan Djawatan 
Urusan Agama kedalam/luar Negeri. 
Pendjelasan : Sudah djelas. 

7. Mengusulkan agar Kem. Agama membendung/menjelesai
kan perkawinan liar, jang menimbulkan kesukaran dan/ 
atau mengganggu keamanan. 

Pendjelasan : 
Perkawinan I.I.H. K.W.N. dsb. sampai sekarang sudah ber
djalan 5 tahun. Mesti sadja diantara mereka sekarang ini 
sudah ada jang bertjerai. Bagaimana sikap Naib kalau ada 
djanda:? dari perkawinan I.l.H. itu akan kawin setjara Is-
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lam? karenanja maka bila perkawinan l.I.H. dan J{.W.N. 
tidak dapat diachiri/tidak penjelesaian, akan timbul bebe
rapa kesulitan. 

S. Mengusulkan untuk menghadapi peraturan baru, supaja 
diadakan biaja setjukupnja, untuk latihan B.P.N. dan 
P3 N.T.R. 

Pcndjelasan: sudah djelas. 
9. Mengusulkan supaja Kem. Agama mengadakan hubungan 

dengan Kementerian lain chususnja Kem. Dalam Negeri, 
dalam rangkaian membendung pertjeraian jg. tidak sehat. 

Pendjelasan : 
Diantara sebab banjaknja pertjeraian adalah banjaknja 
tontonan dan sandiwara:i. Karena itu kalau diadakan con
tact Kagri dan K.D.N. untuk merumuskan sesuatu per
aturan dalam hal orang jang akan mengadakan sendiwara, 
dll., peraturan membatasi. orang membuat sandiwara/ 
pasar malam dsb., kiranja hal ini dapat mengurangi ba
njaknja pertjeraian. 

10. Mengusulkan supaja Kagri mengusahakan diadakan mata 
peladjaran tentang hukum perkawinan Islam dan kerumah 
tanggaan Islam di sekolah:i /Madrasah2 kewanitaan ting
katan menengah atas. 
Pendjelasan : sudah djelas. 

5. KEMESDJIDAN. 
Setelah perumusan dari Panitya ad-hoc Bag. C dibatjakau 

pada rap at, rapat dapat menjetudjui dengan aklamasi: 

Perumusan itu sbb. : 
Kesimpulan Seksi Perumusan rapat chususi Djaura Bag. 

Kemesdjidan jang disetudjui rapat chusus pleno tanggal 28-6-
1955 di Tretes dengan susunan Panitya sbb. : 

1. H. Darwis Aminy Kepala Bag. C Djaura, sebagai Ketua; 
2. H.M. Faried Ma'ruf Kuadi Jogjakarta, sebagai Anggauta; 
3. R.M. Arhatha Kuap. Djawa Barat sebagai Anggauta ; 
4. K.M. Miskuddin Abd. Hamid Kuap Sum. Utara sebagai 

Anggauta; 
5. Rusli Kepala Verificatie/Ver. Kagri sebagai Pembantu; 
6. K.A. Gozali Koruad. Malang sebagai Pembantu; 
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1\1 e 11 g n s n l k a n : 
1. Untuk melantjarkan dan menjelesaikan kesulitan:? tugas 

bag. C (Seksi Bangunan) dan wakaf Kemesdjidan, hendak
lah segera diisi dengan tenaga2 ahli dan tjakap, baik di 
Pusat ataupun di Daerah. 
Pencljelasan : 
SeksP ini mempunjai semata-mata urusan tehnis untuk 
bangunan jang berhu bungan dengan itu perlu adanja tena
ga tehnis bangunan. Sedang untuk wakaf kemesdjidan 
harus djuga ada tenaga ahli. 

2. Kepala Bagian C. Propinsi dan jang setingkat, hendaknja 
ditetapkan sebagai Secretaris Badan Pengawas Kas Mesdjid, 
jang bertanggung djawab penuh hal administrasi badan 
Pengawas Kas Mesdjid Propinsi. 

3. Untuk melantjarkan djalannja administrasi P.K.M. Kah./ 
Kotabesar, hendaklah dikerdjakan oleh pegawai Kuakab./ 
Kobes. sebagai anggauta P.K.M. Harian. 
Pendjelasan : ( 2 dan 3) . 
Dalam praktijk ternjata, bahwa pekerdjaan administrasi 
tidak lantjar apabila Pengurus Harian jang mengurusnja 
bukan pegawai. Ketentuan, babwa hal ini harus dikerdja
kan oleh Pegawai, perlu dirumuskan didalam peraturan. 

4. Pasal 12 Peraturan Menteri Agama No. 3/52 perkataan : 
,,jang bukan pegawai Negeri" hendaklah dihapuskan. 
Pendjelasan : 
Ketentuan bahwa hanja Ketua dan anggauta P.K.M. jang 
bukan Pegawai Negeri menerima uang kehormatan dirasa 
tidak adil karena kewadjibannja itu dilakukan diluar waktu 
kantor. 

5. Pengurus Kas Mesdjid Pusat segera dibentuk. 
Pendjelasan : 
Pekerdjaan dan tanggung djawab dari Jajasan Kas Mesdjid 
tambah hari tambah berat dengan perkembangan usaha
usahanja. Pada pokok P .K.M. Pu sat barian adalah meru
pakan badan executip sedang tanggung djawab tersebut 
semata-mata kewadjiban P.K.M. Pusat. 

6. IBADAH SOSIAL. 
Setelah perumusan dibatja pada hadlirin, hadlirin dapat 

menjetudjuinja dengan aklamasi. 
Adapun perumusan itu sebagai berikut : 
Kesimpulan sidang seksi Perumusan rapat chususi Djaura 
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mengenai bagian IBADAH SOSIAL jang disetudjui rapat 
chususi pleno tanggal 28 Juni 1955 di Tretes. 
1. Abdul Ali dari Djaura, sebagai Ketua; 
2. Moh. Salman Kuap. Djabar sebagai Anggauta; 
3. Nasaruddin Latif Kua. Kota Pradja Djakarta Raya se-

bagai Anggauta; 
4. M. Hanafi Chobit Kuap. Kalimantan sebagai Anggauta; 
5. A. Rivai Jun us Kuap. Sumatera Tengah sebagai Anggauta; 
6. Saleh Umar Bajasut Kuap Djawa Timur sebagai Anggauta. 

l\lengusull!an: 
1. Seksi Penasehat Perkawinan jang sekarang masih merupa

kan experiment dan dimasukkan sebagai tugas Bagian D 
(Ibadah Sosial) Djaura atas dasar instruksi Kementerian 
Agama supaja : 
a. diganti nama dengan: Seksi Kesedjahteraan Rumah 

Tangga'.'; 
b. diiriasukkan sebagai tugas Bag. lbadah Sosial. 

PM~~~~: . 
a. nama S.P .P. menimbulkan kesalah f ah am an dikalang

an ummat, sehingga ada anggapan bahwa ada dua ma
tjam kantor perkawinan di bawah satu instansi, padahal 
sehari-hari meiajani soaP jang mendjadi akibat per
kawinan. 
Nama baru jang diusulkan mempunjai pengaruh2 psy· 
chologisch dan mendekati pada tudjuan mendirikan 
kantor itu. 

b. jang demikian itu mengingat tugasnja, walaupun seha
ri-harinja menghadapi persoalan di sekitar N.T.R., tetapi 
pada hakekatnja mengandung soat:? psychologisch, se
hingga oleh karenanja, maka lebih sesuai kalau hal ini 
mendjadi tugas Ibadah Sosial. 

2. Supaja Seksi Kesedjahteraan Rumah Tangga dibentuk di
daerah2 di Ibu-Kota Kabupaten/Kota besar setjara ber
angsur-angsur dalam batas kemungkinan. 
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Pendjelasan. 
Mengingat, bahwa usaha2 S.P.P. mendapat sambutan jang 
baik dari masjarakat terutama dari organisasP wanita, 
maka ada baiknja ditiap:! ibu kota Kabupaten/Kota Besar 
diadakan seksi Kesedjahteraan Rumah Tangga. 



Mengingat adanja tenaga Pimpinan dan persiapan seper
lunja seperti berdasarkan andjuran Kagri. supaja masja
rakat ikut serta dalam soal ini, maka pembentukan seksi2 

itu akan berlaku setjara berangsur-angsur menurut ke
mungkinan. 

3. Soal2 jang bertalian dengan ibadah Hadji jang hingga se
karang masih berada dalam tugas bagian Tata Usaha supa
ja dimasukkan kedalam tugas bag. I. Sos. 

Pendjelasan : 
Urusan Hadji adalah lebih tepat urusannja diselenggara
kan oleh Bagian Ibadah Sosial, karena dalam hal ini ter
utama pada musim hadji penjelengaraannja dalam soal 
perberangkatan dengan segala matjam akibatnja merupa
kan amal sosial. 

Sidang chususi Djaura telah selesai, rapat ditutup dengan 
utjapan Al-hamdu lillahi Robbil 'alamien, pada djam 11.40 
malam. 
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Tampak pada gambar 
Cmedja sebelah 
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kiri) 

kesibukan Staf Sekretariat Konperensi 
diwaktu pengambilan notulen. 



SEl{SI PERUMUSAN BG. KEPENGHULUAN 

S I n· A N G P E R T A M A 

Tempat Bad Hotel. 
Tanggal 27 D;uni I 9,55. 
D;am. : 21.00 - 24.00. 
Pimphum: H. Na.saruddin Thoha. 

KESULITAN-KESULITAN : 

a. Pembatjaan Al Fatihah; 
b. Karena persoalan di Bag. B jang sangat banjak, maka Bag. 

B pulalah jang diundang; 
c. Kita sebagai alat Negara bekerdja berdasarkan U.U., kalau 

setelah bekerdja kita mendapat kesulitan, maka U.U. itu 
harus kita tindjau lagi; 

d. Titik berat Bag. B dipanggil ialah untuk lebih memahami 
P.P. jang bertalian dengan tugas Bag. B. 

D;awa Barat : 
Kesulitan ini tidak berarti Djawa Barat belum ambil tin

dakan, tetapi dikemukakan untuk lebih mendapat penjelesaian: 
Bedolan: 

1. Ongkos, 2. Waktu, 3. Register: 
1. Ongkos : digunakan oleh mereka untuk mentjari pengha

silan, sehingga ada keluhan2 masjarakat, jang sampai 
Rp. 100,- - Rp. 75,- dsb.; 

2. Waktu: kerap kali dengan adanja pembedolan kenaiban 
mendjadi kosong; 

3. Register: biasanja mereka hanja membawa buku jang ku
mal, dengan tak ditanda tangani; 

Jogjakarta : 
Memenuhi permintaan membedol adalah bukan tugas PPN 

bahkan suatu good will dari PPN, dan sekarang mendjadi ke
biasaan P .M.A. tgl. 2/54 ajat 27. 

Sebelum ada Edaran Djaura. Jan. 54, diatur dengan PMA 
2/54, telah dimansuh oleh Djakarta dengan kata2 soal ini akan 
diatur lebih landjut. 
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Bedolan adalah sebagai kewadjiban pegawai Negeri, kare
na mereka sebagai ro'in dari masjarakat. 
Karena baiklah bedolan ini dikembalikan kepada status 
lama (Prop.) ; 
Banjak sedikitnja uang djuga diserahkan kepada Prop. 
berhubung djumlahnja jang tidak uniform. 
Karena soal ini membawa konskwensi administratief, 
maka setiap ketjamatan diberi register dua untuk mendja
ga ini, kalau hal ini tidak bisa maka penanda tanganan 
pada register ditindjau kembali. 

Djakarta: 
di Djakarta djuga ada bedolan; 

1. Kesulitan disana hanja kesulitan ma'nawi, sebab orang jg. 
akan minta bedolan harus bertemu kepada Kepala Kam
pung karenanja biaja ditjatut oleh Kepala Kampung; 

2. Karena adanja perkawinan jang tidak memenuhi sjarat2 

maka agar pernikahan terdjadi Naib diundang datang; 
3. Karena inilah belum ada ketentuan soal bedolan; 
4. Usul Djakarta supaja bedolan diadakan peraturan chusus. 

Nusa Tenggara.: 
Kebiasaannja memang perkawinan dirumah2, dengan tanpa 

uang bedolan, hanja uang djalan; 
Idem Djawa Timur. 

Dja.wa Tengah: 
Mengenai pemeriksaan supaja diusahakan 1 minggu sebe

lumnja, chusus untuk ini supaja diharuskan mengenai biaja, 
supaja sekedar penghematan kepada P.P.N. dan tidak ada 
tjatutan. 

Djuga supaja diadakan peraturan, agar dalam bedolan 
lebih memberi manfaat kepada kebaikan pergaulan suami istri; 

Pembukuannja diadakan dua, untuk bedolan dan kantor. 

N asaruddin Thoha : 
Kepentingan bedolan masih ada, berhubung belum sang

gupnja kantor kita untuk menerimanja; 
Kesulitannja soal administrasi (register) : 

1. Fitnah pada kantor itu sendiri; 
2. Soal ini telah diatur dalam P .M.A. jang akan ditanda 

tangani; 
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3. Selain itu, djiwa dari S. Edaran Djaura. dapat digunakan 
sebagai bahan untuk berunding dengan Gubernur; 

4. Djuga karena dengan ini telah ada dasar dari P .M.A. 
Kjai Sjakir: 

(Registeratie). 
Register jang mempunjai actentiefe acte ialah harus di

tanda tangani disitu dan pada waktu itu; 
Register jang diusahakan los gebonden tetapi dengan losse

bladen ( vide P .M.A.). 
Dengan demikian dalam register tidak ada tanda tangan; 

Intereptie Djawa. Timur : 
Djadi penanda tanganan dua kali pada daftar pemeriksa

an (losse-bladen); 
Kesimpulan : 

Biaja diserahkan kepada Propinsi dengan dasar U.U. 22/ 
46 surat Edaran Djaura; 

Register djadi lampiran P .M.A. 
Sumatera. Utara. : 

Keseragaman biaja seluruh Propinsi mohon ditindjau 
kembali karena tempat jang berbeda-beda. 
Djakarta: 

Pemeriksaan 1 minggu sebelumnja untuk bedolan, supaja 
diperkuat. 
Djawa. Timu·r : 

Persetudjuan conferensisten supaja diambil over oleh 
Djaura, untuk mendjadi pendorong Kagri, merentjanakan 
P.M.A. 
Djawa. Ba.rat : 

Soal waktu supaja djuga diberi P.M.A.; 
N asaruddin Tho ha : 

Soal ini adalah intern, jang penjelesaiannja diserahkan 
kepada Propinsi; 
Djawa. Timur : 

Status bedolan ini diatur oleh Kagri. atau diserahkan ke
pada Propinsi; 
Nasa:ruddin Thoha.: 

Jang diserahkan hanja penetapan bedolan, selain itu Per
aturan2 dari Kagri; 
Kjai Sjakir : 

Usaha untuk memperketjil bedolan, dengan djalan: 
1. bedolan harus seizin Kagri; 
2. uang djalan harus djangan terlampa1:1 ketjil; 
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D;awa Tinu.tr : 
Apakah soal perdjalanan tidak terbentur dengan perdja

lanan; 
Pimpina11: 

Tidak karena perdjalanan kurang dari bedolan ; 
SumateTa-Tengah: 

Dalam kesimpulan ini Sumatera Tengah minta supaja di
adakan seperti jang tsb. dalam P .M.A. 4/ 4 7; 
D;awa Barat : 

N.T.R. diluar resort : 
Mengenai pelaksanaan N.T.R. diluar resort, ini adalah 

kesalahan pendjabat kita. 
D;awa Ba.Tat : 

Surat keterangan N.T.R. (duplikat N.T.R.). 
Ini sudah dimaksudkan dalam conseptie Djaura. 

Hamil Zina: 
Oleh Djaura diserahkan kepada daerah, asal berdasar 

hukum Islam; 
Su.matera Selatan : 
1. Minta kepastian jang tegas tentang kesulitan jang telah 

diadjukan pada Nopember 1954; 
2. Menaikkan N.T.R. tidak mungkin, dan biasanja akdu nikah 

dilakukan dirumah temanten perempuan, jang dilaksana
kan oleh P3 N.T.R. 

3. Biaja N.T.R. supaja Djaura menetapkannja dengan me
ngambil bahan dari jang telah kami adjukan; 

4. P.A. minta diadakan karena dengan U.U. 32/54, zonder 
P.A. tak akan sempurna; 

5. Perobahan Instruksi apa ada? (tidak). 
6. Minta keterangan apakah surat Gubernur betul salah? 

( disanggupi) . 
J og;akarta. : 

ditarik. 
Dja.wa TimuT : 
1. Wall hakim ( tadi malam) ; 
2. Bumi perdikan (terserah pimpinan penjelesaiannja); 
3. Ru'jatul Hilal (ada suatu hal jang menggelikan); 

Di Madura ru'jah tidak sesuai dengan maklumat Kagri, 
karenanja agar diberikan kekuasaan benar:! (bukan sam
piran); 

4. Minta dibatjakan putusan: Birpa. 
Rapat ini ditutup dengan patjaan Alhamdu Lillah. 
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SIDANG KEDUA 

Tempat : Bad Hotel. 
Tanggal : 28 D;uni J 955. 
Djam 9.30 - 13.30. 
Pimpinan: H. Nasaniddin Tho1ta. 

PENDJELASAN PENGGANTI P.P. 4/47. 

Rapat dibuka dengan Al Fatihah pada djam 9.30. 
P.M.A. jang telah ditekan, karenanja atjara hari ini mem

perbintjangkan soal2 tersebut. 

H. N asaruddin Thoha : 
Menerangkan isi dari Pengganti P.P. 4/47 jang terdiri 

dari 13 bah, dan 48 fasal; 

Moh. Sjakir: 
Olehnja dibatjakan P.M.A. sebagai pengganti Instruksi 

Kagri No. 4/47. 

Perbedaan Instruksi 4/ 4 7 dan P .M.A. ialah Instruksi M.A. 
menjebutkan menteri hukum Agama, sedang P.M.A. i:b.i tidak 
menjebutnja. 

Bab Umum: 
Jogjakarta : 

Balai nikah apakah mesdjid, surau sudah termasuk? 

D;awal:i·: 
Geesnja mesdjid dan surau telah dimasukkan. 

Suma.tera. Sela.tan : 
Karena biasanja mempelai diakadkan dirumah istri. 

Dja.wa. Timur : 
Conform Jogja, pengganti nama2 harus jang sesuai dengan 
D.M.P. 

Sumatera. Se.lata.n : 
Apakah jang dinamakan dengan Rt. Kuaketj; 
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Djakarta: 
Apakah balai nikah harus ditengah (tidak) ; 

Maluku: 
Apakah modin berakibat huk materinja; 

Pasal 2. 

Jogjakarta : 
Minta pendjelasan mengawasi dan memberi tahu. 

Djawab: 
Mengawasi (periksa UU 22) memberi tahu (periksa bb. 5); 

Djawa Timur: 
Mengapa pas al 2 ini ditjampur aduk isinja; 

Djawab: 
Mero bah tidak dapat; 

Kalimantan : 
Bagaimana tjara mengawasi Pernikahan jang di P3 NTR; 

Djawab: 
N anti pada bah. P3 NTR; 

Pertanjaan D jaura pasal 8 : 

Sumatera Selatan: 
Disana tiap desa ada 3 pangkat, maka gantinja kalau 

jang berkewadjiban berhalangan ialah orang dibawahnja (de
ngan d.iterangkan dalam Penetapan Menteri). 

Sumatera U tara : 
idem Sumatera Selatan (Ketjuali wali hakim); 

Suma.tera. Tengah : 
Supaja wakil ditentukan dengan beslit; 

Maluku: 
idem Sum. Selatan pengganti diserahkan penundjukkannja 

kepada P3 N.T.R. 
Pasal 3. 

Sumatera Se.Iatan : 
Bagaimana mengenai surat keterangan karena P3 N.T.R. 

adalah sama dengan lurah; 

D;awab: 
Surat keterangan harus dari Kepala Desa; 
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Kalimantan : 
Apakah perempuan sadja, atau lelaki sadja jang harus 

punja surat keterangan; 
D;awab: 

Kedua-duanja harus punja; 
Djawa Tengah: 

Satu surat atau dua, kalau dari satu tempat; 
D;awab: 

Walaupun satu surat, keduanja harus bawa; 
Sumatera. Tengah : 
1. Apakah surat keterangan mendjadi sjarat mutlak; 
2. Keterangan harus diketahui oleh P.3 N.T.R., karena ia 

jang tahu. 
3. Duda itu apa? 
Djawab: 
1. Harus; 
2. Djangan kaku dalam mendjalankan undang2 ; 

3. Duda adalah djanda laki2• 

Sumatera Utara: 
Surat keterangan kawin supaja diganti surat keterangan 

sadja; 

D;awab: 
Akan diperhatikan; djuga dalam Talak, Rudjuk; 

Pasal 4. 
Jogjakarta : 

Periksa buku N.T.R. dan maklumat bersama, mengenai 
keterangan: 

Sumatera Utara: 
Kaum tidak ada, karena kaum Muslimin minoriteit; 

Sumatera Tengah: 
Pasal ini 100 % tidak bis a berlaku, karena tak ada mo din. 

Nusa. Tenggara: 
idem Sumatera Tengah; 

Pasal 5. 
Nusa Tenggara : 

Apakah batas tidak bisa dikurangi (lihat keluar) ; 

Sumatera Tengah : 
Akan banjak reaksi (memang banjak); 
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Sumatera Selatan : 
Fasal ini tjabut sadja; 

Pasal 6. 
Sumatera Utara: 

Tjatatan: Peraturan ini didesa2 gandjil; 
Sumatera Tengah: 

Ini lebih sulit untuk dikerdjakan; 

Pasal 7. 
Djakarta: 

Apakah pelanggaran Negara (Bs). 
Djawa Barat : 

idem Djakarta; 
Djawa Tengah : 

Bagaimanakah dasar hukum sumpah; 

Pasal 8. 
Djawa Tengah: 

Clausule terachir harus dirobah, karena djanggal dalam 
Agama; 
Sumatera Utara: 

Idem Djawa Tengah dengan alasan. 
Djawa Tengah: 

Tjatatan pasal perempuan, dimuka Pengadilan Agama me
njaksikan. 

Pasal 9. 
Jogjakarta : 

Daftar pemeriksaan apakah di Djawa djuga 2 lembar; 
Djawab: 

tidak; 
Djawa Tengah : 

Idem; 
Pasal 10. 

Djawa Timur : 
Kalau waktu ini tidak mentjukupi 10 hari, bagaimana? 

Djawab: 
Harus lebih pagi, atau diperpandjang; 

Djakarta: 
Pemeriksaan untuk didaerah Luar resort, apa harus dua; 

Djawab· 
Tidak. 
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SumateTa Tcmgah : 
Pemeriksaan ini tidak usah, tjukup dengan surat peme
riksaan P.3 N.T.R.; 

Nusa TenggaTa : 
Apakah ini tidak dinamakan diluar resort; 

Djawab· 
Tidak; 

Pasal 11. 
Jogjakarta : 

Apakah boleh tidak memakai ta'likuttalak. 

Djawab: 
Boleh; 

Djawa Timir.T : 
Kalau ada orang jang tidak mau mengutjapkan ta'likut

talak bagaimana? 

D;awab: 
Boleh; 

Djawa Tengah: 
Tjontoh ta'lik jang tak bertentangan ialah; 

Stnnatera Tengah: 
Pemegang perdjandjian dipegang oleh siapa? 

J ogjakaTta : 

Pasal 12. sudah djelas; 
Pasal 13. sudah djelas; 
Pasal 14. sudah djelas; 

Menikahkan diluar resort sering terdjadi, bagaimana? 

Djawab: 
Daerah meliputi daerah, jurisdiksi bukan orangnja jang 

mendjadi daerahnja; 

Djakarta: 
Idem Jogjakarta; 

Pasal 15 & pasal 16 djelas. 
Pasal 17. 

Nusa Tenggara: 
Waktu diperiksa apakah supaja ditanjakan apakah akan 

ada perdjandjian. 
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Djawa Timur : 
Conpetensi P.A. supaja ditambah; 

Sumatera Utara : 
Idem; 

Djawa Timur: 

Pa.sal 18 ; 
Pasal 19; 

Pasal 

djelas. 
djelas. 

20. 

Bera pa lama waktu memberi tahu; 
Djawab: 

Periksa U.U. 22/46; 

Pasal 21. 
Djawa Timur : 

Surat Edaran Sek. Djen. mengenai surat hilang ( duplicat), 
kalau tidak ditemukan dalam buku register bagaimana? 

Dja.wab: 
Periksa pasal 29; 

Jogjakarta : 
Kalau akan merudjuk diluar resort, bagaimana? 

Djawab: 
Periksa pasal 29; 

Djawa Tengah: 
Idem; 

Pasal 22, 23 djelas. 
Pasal 24, 25. 

Sumatera Tengak : 
Kalau bilf i'li bagaimana? 

Dja.wab: 
Periksa pasal 23/1; 

Kalimantan : 
Kalau istri tak mau bagaimana? 

Dja.wa.b: 
Diadjukan ke Pengadilan Agama; 

Pasal 26, 27. 
Sumatera Tengak: 

Apakah tidak berat? 
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Djawab: 
Tidak, karena losse-bladen; 

Pa.sal 28. 
Jogjakarta : 

Minta pendjelasan terachir; (vide gemengde huwelijke); 

Pasal 29. 
Djawa Tengah: 

Jang berkepentingan dibawah sumpah, menurut agama 
berat, lebih baik dengan istifadhah. 

Suniatera Tengah : 
Idem; 

Djawa Timur : 
Di Djawa, kalau surat hilang, maka diberi. Minta djangan 

digaduhkan antara triplikat dan kutipan; 

1) duplikat untuk djanda pensiun; 

Rapat ditutup dcngan batjaan Alhamdu Lillah. 
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DJAPENDA 

Si clang I tgl. 27 - 6-1955 djam 20.00 - 01.00. 

" landjutan tgl. 27 - 6 - 1955 djam 7 .30 - 09.00. 

" II tgl. 27 - 6 -1955 djam 09.00 - 14.00. 

" III 
" 27 - 6-1955 ,, 20.00 - 23.00. 

" IV 
" 

28 - 6 -1955 
" 08.30 - 13.00. 

" 
v 

" 
29 - 6 -1955 

" 
08.30 - 13.15. 

" VI 
" 

29- 6 -1955 
" 

20.10 - 21.20. 

Verslag diambil oleh Marielle dan Hudaja. 
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Sedjenak memandang pada bagian belakang sidang umum kedua. 
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SIDANG PERTAMA 

Tempat 
Tanggal 
Djam 

Segerwaras. 
26-6-1955. 
20.00 - 01.00. 

Pimpi.nan: P. Arifin Temyang. 

1. PIDATO ARIFIN TEMYANG. 
Setelah sidang dibuka dengan membatja alfatihah, maka 

pimpinan menjampaikan mukadimah, jang antara lain sbb. : 
Saudara 2 jth. 
Saja mengutjapkan terima kasih atas usaha Sdr. 2 didaerah 

jang telah bekerdja giat bagi kepentingan Djawatan, dan Ke
menterian kita, mudah-mudahan kita dan seisi rumah jang 
kita tinggalkan dilindungi oleh Tuhan S.W.T. Sudah satu sete
ngah tahun dari adanja Konperensi ke-V di Semarang walau
pun belum lama, tetapi telah tjukup pengalaman2 kita selama 
itu. Banjak benar haP /kedjadian:? jang telah kita alami, jang 
dapat kita anggap sebagai udjian, jang kita lakukan seperti 
keadan kesulitan economie jang mendjadikan kita ragu2 dan 
tjemas dsb. Tetapi berkat kesetiaan kita bersama, maka 
kesulitan2 itu dapat kita hadapi dengan tenang dan lantjar. 
Karena persoalan kita ini sesungguhnja telah dipelopori oleh 
Konperensi di Bogar, maka kiranja pada Kanperensi malam 
ini kita ingin bertukar fikiran dengan Sdr.2 untuk menelaah, 
merumuskan kelantjaran hal2 tersebut. Segala pekerdjaan 
untuk sempurnanja seharusnja dilaksanakan oleh Djapenda. 
Tetapi karena pekerdjaan2 itu terlalu banjak (sebagai tjontoh 
umpama mengerdjakan beslit pengangkutan, kenaikan gadji 
berkala para guru Agama, jang mana tiap tahun atau dua 
tahun selalu berobah, maka tentu tak mungkin diselesaikan 
oleh pusat. Mengingat akan adanja otonomi daerah2 maka di
kandung maksud supaja hal2 ini dapat dilaksanakan oleh 
Propinsi/Kapendak2 jang mereka masih ringan pekerdjaannja 
terutama hal mengetik. Inilah jang harus kita petjahkan ber
sama. Kita petjahkan bersama pula batas2 lapang pekerdjaan 
tehnis dan administrasi. Saal tehnis, tudjuan kita jang utama 
ialah tehnisnja; adapun administrasinja hanja sebagai alat. 

251 



Dari pengalaman2 kita k.l. 2 tahun jang telah lalu itulah jang 
mendjadi pcdoman:i jang akan kita petjahkan bersama nanti. 
Inilah sebagai mukadimah dari sidang chususi malam ini. 

Kedudukan Djapenda pada P.G.P. belum ada, adanja hanja 
pangkat2 seperti Inspektur, Penata usaha dsb. Sebab itulah 
maka belum dapat diadakan pengangkatan sumpah dari petu
gas2 kita seperti Kepala Kapendap dsb. 

Sebab itu diminta kepada hadirin untuk memikirkan hal 
ini, jang mana nanti akan diminta angkat sumpah setia pada 
djabatan. Untuk keperluan ini rapat dischors k.l. 10 menit. 

2. PERDJANDJIAN SETIA. 
Kemudian rapat dibuka kembali. Hadirin ditanja apakah 

bersedia/tidak untuk diangkat sumpah tsb. Hadirin satu per
satu mendjawab sanggup, tetapi beberapa orang diantaranja 
berkeberatan untuk mengatakan kata snmpah. Perkataan ini 
di min ta dengan kata bercljamlji. Hal ini dimuf aka ti oleh 
pimpinan. 

Setelah itu lalu diadakan penjumpahan satu persatu, di
muka Bapak Kepala Djapenda selaku wakil dari J.M. Menteri 
Agama. Sedangkan para hadirin lainnja berdiri semuanja. Ada
pun pengambilan sumpah dari Kepala2 lnspeksi masih akan 
dirundingkan. Sedangkan Kepala Kapendap Djatim belum 
dapat angkat sumpah, karena berhalangan datang kekonperen
si, karena sakit. 

Kapendak2 djuga akan diadakan penjumpahan. Untuk 
ini, maka Kapendap2 diharap memilih, siapa 2 jang harus ditun
djuk diserahi mendjabat djabatan Kepala Kapendak2 itu jang 
betul2 sesuai. Setelah itu lalu melapurkan ke Djapenda, kapan/ 
dimana diselenggarakan penjumpahan itu. Adapun batas2 

waktu untuk hal ini tidak ditentukan. Kemudian diutjapkan 
doa jang dipimpin oleh K.H. Mahmud Junus. 

3. URAIAN A. GAFUR. 
Setelah beristirahat selama 30 menit, maka pada djam 

23.00 rapat dimulai lagi dengan atjara: uraian dari pimpinan 
pusat tentang soal2 ketata usahaan. Uraian2 diutjapkan oleh 
Sdr. Abd. Gafur. 

Maksud surat Kagri tentang Konperensi ini. 
A. Konperensi ini ditudjukan untuk pengisian/tindjauan 

setjara tehnis dari segala lapang bagian2 Kementerian 
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Agama, Kerapian/ketinggian mutu administrasi; mem
pertinggi/menimbang nilai:i pegawainja, menormalisasi 
segala administrasi; menindjau mana dan bagian2 terse but 
jang dapat disentralisasikan. 

B. Mengerdjakan administrasi baru dengan hisap, sebab 
zonder perhitungan, tak akan berdjalan. 
Kemudian dibatjakan laporan dari Djapenda ke Kagri, 

dengan harapan supaja hadirin dapat mengerti kekurangan2 / 

kesukaran jang dihadapi oleh pusat. Laporan tsb. belum dapat 
dikatakan laporan, baru dikatakan n1endekati laporan (kurang 
sempurna). 

Penjelenggaraan2 laporan dsb. itu, baru dapat dilakukan 
setelah Djapenda dipindahkan dari Jogjakarta ke Djakarta. 
Dewasa ini terdapat haP jang perlu diperhatikan bersama. 
1. Semua djabatan seharusnja disusun jang sama. 
2. Pendjabat:.?nja harus ditugaskan jang sesuai dengan PGP. 
3. Alamat:? surat terutama dari Instansi2 diluar kita, banjak 

jang keliru, pun dalam Instansi kita sendiri djuga sering 
ada kekeliruan mengalamati surat2 itu. 

4. Kekurangan pengertian tentang tugas:? djabatan. 
5. Kekurangan keahlian pegawai jang bertugas. 

Untuk melaksanakan haP tersebut tentu makan waktu 
jang agak lama. 

C. Organisasi tat.a usaha itu diadakan perlu untuk me
nolong pelaksanaan kewadjiban2 djawatan. Maka dengan de
mikian seharusnja disusun sedemikian rupa, mulai pusat s/d 
daerah-daerah. 

Organisasi tata Usaha harus terpisah dari tehnis, supaja 
tidak mengurangi kewadjiban2 tehnis. 

Kini banjak pegawai:? jang ditugaskan, tetapi tidak ditun
djuk apa jang harus dikerdjakan. Sebab itu hampir semua 
pekerdjaan tidak dapat lantjar, karena pendjabatnja belum 
mengerti apa jang harus dikerdjakan. 

Semua alat2 belum diserahkan, begitu pula pemeliharaan/ 
penjimpanannja (umpama: penjimpanan seet, kartu2 Pegawai, 
arsip dsb.) tjara membuat expedisi buku2 keuangan dsb. belum 
ada peraturannja. 

Pusat mestinja hanja inelajani Propinsi, bukannja mela
jani Kapendak2 ,,lebih2 Madrasah2/Guru Agama. Tetapi kenja
taannja bertimbun-timbun surat2 dari Kapendak2 /Madrasah 
jang dikirim langsung/tembusannja, jang bukan semestinja. 
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D. Keuangan: 
1. Sampai dewasa ini belum dapat melaksanakan apa jang 

telah diandjurkan oleh Kementerian Keuangan. 
2. Sebab itu perlu diadakan reorganisasi. Hal ini harus kita 

pikirkan, bagaimana tjara jang sebaik-baiknja untuk me
njesuaikan tjara jang lama kepada jang baru. Ini memer
lukan waktu jg. lama serta pikiran jg. tenang dan jang 
semasak-masaknja. 

E. Personalia: 
Sistim sekarang ini merupakan kedaerahan segala matjam 

keadaan daerah itu diurusi seseorang. Hal ini menimbulkan 
kesukaran matjam2• Seharusnja dilakukan Vaksistiln. 

Kesimpulannja laporan tersebut belum sempurna, tambah
an lagi laporan2 dari daerah:.! belum diterima semuanja. 

4. PENDJELASAN DARI PIMPINAN: 
Laporan tahunan itu adalah dua matjam, jaitu tahun 

kalender dan tahun kemerdekaan ( dimulai tanggal 17 Agustus 
s/d 17 Agustus). 

Laporan2 tahunan dewasa ini hanja merupakan laporan 
pusat jang dikerdjakan dengan raba-rabaan sadja, tidak ber
dasarkan laporan dari daerah:.i. 

Diminta supaja daerah:i mengirimkan laporan tahunan 
untuk tahun kemerdekaan. 

Kekurangan2/kesulitan2 tersebut, mungkin diala.mi djuga 
oleh daerah2 ; hal ini telah kita perbintjangkan pada Konperen
si Bogor jang telah lalu. 

5. TANJA DJAWAB: 
a. Utusan dari Maluku. 

1. Arsip2 dipusat belum teratur, surat2 riwajat Pegawai, 
mestinja mulai pertama sampai achir harus mendjadi satu 
bendel. 

2. Sejogjanja surat2 masuk harus dibagi2 : 

a. Pendidikan, b. Routine, c. Surat2 biasa, d. Surat2 Rhs/ 
tilgram. 

3. Semua surat2 harus melalui satu djalan (Secretariaat). 
4. Expedisi, agendaboek, baiknja 1 buku sadja untuk surat~ 

keluar /masuk. 
5. Harap diadakan Juridische Zaken. 
6. Diharap pusat mengadakan buku peraturan (model2 daftar 

tertentu) untuk keseragaman sampai ke daerah2• 
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7. Rentjana peraturan2 sebelum diputuskan untuk disjahkan 
harap dikirim dulu kedaerah2 , supaja dapat disesuaikan 
dengan kenjataan didaerah= ( dimisalkan karena adanja 
peraturan sesuatu sekolah diberi peladjaran Agama pada 
tiap2 kelas 2 kali djam peladjaran seminggu. Padahal di
sekolah itu terdapat peladjaran Agama: R.K. Protestant, 
Islam. Maka karena itu terpaksa 2 djam peladjaran itu 
dibagi 3). 

PENDJELASAN DARI PIMPINAN: 
a. Akan menjusun bendel2 jang sempurna, dewasa ini sangat 
sulit disebabkan banjaknja surat2 jang masuk. Surat2 tersebut 
boleh dikata 60% merupakan tembusan jang tidak berguna. 

Diharapkan hal ini ikut serta memberantasnja. 
Mula 2 semua peladjaran Agama ( Masehi, Buda, Islam 

dsb.) diserahkan ke Djapenda. Untuk administrasinja sangat 
sukar. Djapenda harus mengurusi bajaran/honorarium Guru2 

nja, alat:.!nja dsb. pada hal tak mengetahui keadaan2 guru2 

itu selain Guru2 Agama Islam. Sebab itulah maka lalu lahir 
peraturan M.A. No. 18. 

Kapendak:? menguruskan bajaran/honorariumnja berda
sarkan laporan2 dari guru2 tersebut. 

b. Utusan dari Sulawesi. 
Belum dapat mengadjukan sesuatu, akan diadjukan dengan 

tertulis. 

c. Nusa Tenggara: 
Surat:? tembusan dari Kapendak2, Ivladrasah/Guru Agama, 

jang tak bergunajbukan semestinja itu, harap diretour 
afzender supaja mereka tahu dan kapok. 

Djawaban dari Pimpinan: 
Setudju. 

d. Kalimantan: 
1. Peraturan M.A. No. 39 belum sempurna sehingga tak dapat 

ditjukupi. 
2. Apakah betul2 statistik jang telah dikirim dari daerah2 

itu tidak/belum diterima? 
3. Reorganisasi tata-usaha belum dapat dilaksanakan karena 

kekurangan tenaga, apalagi kantornja sangat sempit. 

Djawaban dari Pimpinan: 
1. Diriwajatkan lahirnja P.M.A. No. 39 itu sangat tergesa2• 
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Sebab itu tak sebegitu sempurna, apalagi setelah dilak
sanakan terhalang karena keuangan tak mengizinkan. 

2. Memang ada sebagian jang belum masuk. Hal ini dari 
Djawatan untuk mempersingkat djalan, diminta langsung 
ke Kapendak!!. 

3. Pekerdjaan kita tak tergantung kepada keadaan ruang-
an/ gedung, tetapi harus disarankan kepada peraturan2

• 

e. Sumatera Selatan: 
1. Administrasi pusat sering mengatjaukan daerah2• 

2. Statistik lambat karena dari Kapendak2 djuga lambat. 
3. Diminta pendjelasan mengenai keuangan, hal jang mana 

harus mendjadi tanggungan/kewadjiban Djapenda. 
4. Pegawai!! kita sering tuduh menuduh tentang kesalahan2 

pekerdjaan kita. 

Djawaban dari Pimpinan: 
Para Pegawai disana memang sedjak dulu bertabiat ku

rang baik, bahkan mereka sombong karena merasa kelebihan
nja, entah kepandaian, pengalamannja dsb. 

Diharap Kepala Kapendap bekerdja dengan tegas kalau 
perlu orang2 itu dimutasikan atau diberi hukuman2 untuk pe
ngadjaran baginja. 

f. Sumatera Teng ah: 
1. Surat2 ke Djapenda sering berkali-kali kami ulangi mohon 

diselesaikan, tetapi tak ada djawaban/reaksi apa!!, hal ini 
sangat mendjadikan kedjengkelan daerah2• Diharap men
dapat perhatian. 

2. Modes2 administrasi diharap lekas dikeluarkan, untuk di
tjon toh/ dilaksanakan. 

3. Surat2 djangan dialamatkan dobel alamat (kepada Ka
pendap dan Inspeksi) dapat mengakibatkan kebingungan, 
siapa jang harus mengerdjakan surat tersebut. 

4. Dalam menambah pekerdjaan daerah2 diminta disesuaikan 
dengan keuangan daerah2 itu. 

5. InstruksP sering kali tak sesuai dengan waktunja, sehing
ga tak dapat dilaksanakan. 

Djawaban dari Pimpinan: 
1. a. Tiap2 bulan harus didesak seterusnja harap diberita

hukan kepada Kepala Djapenda. 
b. Akan ditindjau dari notulen. 

2. Model2 itu baru tengah dikerdjakan. 
3. Akan diperhatikan. 
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4. Tentu sadja akan diperhatikan. Formulier2 akan ditjitak 
oleh pusat, untuk meringankan biaja2 daerah. 
Alat:.i kantor akan mendapat tambahan/perbaikan, (hal 
ini akan diadakan pendaftaran. 

5. Akan dipetjahkan lebih landjut, berhubung dengan ba
njaknja pekerdjaan. 

g. Sumatera Utara: 
Permintaan dari Djapenda sering bertentangan satu de

ngan lain bagian (tjontoh tjara mengerdjakan statistik ke
uangan). 
Djawaban. dari Pim.pinan: 

Akan disalurkan melalui bagian masing2 • 

h. Atjeh: 
Surat2 tembusan jg. akan kita berantas itu, malah tempo2 

dari atasan mendapat penjelesaian langsung kesipengirim. 
Padahal seharusnja mendjadi kewadjiban Kapendap. 

Karena waktu telah larut malam, maka rapat ditunda 
pada tanggal 27-6-1955 pagi. 

Rapat Lancljutan 27-6-1955 dja1n 7.30 - 9.00. 
Berhubung sesuatu hal, maka pimpinan diganti oleh Sdr. 

Abd. Adam. 
Dari pimpinan djika ada hal kekurangan2 pusat, diharap 

mempermaafkan, pembitjaraan ini hanja bersifat merumuskan 
kesukaran:: untuk dapat diatasinja. 

i. Utusan dari Djakarta: 
1. Terima kasih atas kesadaran Djapenda jang telah merasa 

kekurangan2 /kesalahannja sendiri. Hal man a kekurangan 
tersebut Djakarta sendiri jang sangat paling dekat djuga, 
mengalami kedjadian:.i, sesuatu surat jang sudah berhari2 

belum mendapat penjelesaian setelah diurus ternjata 
belum sampai kepada bagian jang berkepentingan. 

2. Setiap surat keluar masuk harus melalui seer. 
3. Setiap soal harus diadakan bendel sendiri. 
4. Daerah2 menganggap Inspeksi Umum itu adalah djawatan 

tersendiri, sebab permintaan sesuatu hal kedaerah-daerah 
bertentangan. 

5. Diminta supaja diadakan edaran jang menegaskan semua 
surat2 harus dialamatkan kepada Djapenda (bg .......... ). 

6. Penilik2 Djakarta, tak diperkenankan memakai biaja DOP. 
7. Mohon diusahakan kendaraan bermotor. 
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Djawaban dari Pim.pinan: 
Kita harus mengoreksi diri kita masing2 • Kita harus meng

akui bahwa telah biasa dipimpin oleh bangsa asing. Dalam 
pimpinan bangsa asing, selalu bekerdja dengan disiplin dan 
rapi. Tetapi kenapa kalau berdiri sendiri tidak begitu? Per
aturan2 sebetulnja sudah banjak, sudah lengkap, tetapi sangat 
sedikit jang kita ketahui. 

1 dan 2. Karena belum adanja peraturan2 tertulis hal 
sanksi2 untuk Pendjabat:i jang melanggar peraturan, maka kita 
belum dapat bertindak sesuatu. 

3a. Kaartensisteem, kartunja sudah tersedia, tetapi isinja be
lum ada, karena pegawai jang mengisi belum ada. Memang 
sebetulnja zonder sistim kartu, kita tak dapat mengetahui 
akan seluk beluk keadaan pegawai:i kita jang sebetulnja. 

b. Surat:! harus dipusatkan. Tjara ini sebetulnja mengaki
batkan terhimpunnja surat2 tersebut. Dewasa ini jang di
lakukan, hanja membukanja surat2 itu sadja jang dipusat
kan. 

4. Sebetulnja sudah ada peraturan untuk bagaimana harus 
mengalamati surat2 itu. Tetapi banjak jang belum mela
kukan/mengerti hal ini. 

5. Sebelum ada perobahan P.P. No. 28, tak dapat kita me
ngambil djalan lain. Kendaraan bermotor sebetulnja telah 
diusahakan untuk semua tenaga tehnis, tetapi belum se
luruhnja. 

6: Harap dikemukakan pada rapat terachir. 

j. Djawa Barat: 
1. Mengharap supaja putusan2 pertukaran fikiran ini supaja 

dilaksanakan betuP, supaja tidak ada tuduh-menuduh di
antara Pusat dan Daerah2• 

2. Diminta diadakan pembagian tugas jang tjukup tegas di
antara Kapendap dan Inspenda, supaja tidak mudah me
nimbulkan sentimen2 • 

3. Diharap supaja Pusat menginsjafi akan konsekwensi2 

penjumpahannja. 

k. D.I. Jogjakarta: 
1. Disajangkan pendjelasan2 dari Kepala Djapenda itu tidak 

dihadiri oleh Kepala Inspenda2 • 

2. Mengharap orang:? pusat melakukan kedisiplinan jang kuat 
lebih dulu, baru kemudian daerah2• Sebagai tjontoh kedja
dian ini telah botjornja surat rahasia dari Jogjakarta ke 
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Pusat tentang haP mengenai R.K. Kebotjoran itu ketahuan 
di Bandung. Jang mana mengakibatkan sentimennja pihak 
tersebut kepada kami. 

I. Djawa Tengah: 
1. Rentjana adm. pusat itu supaja dilakukan dengan saksa

ma, kemudian dilakukan pula didaerah:?, supaja dapat uni
form. 

2. Untuk mengatasi kesulitan2 itu harus berani mengoreksi 
diri masing::, apa sebab-sebabnja sampai kedjadian hal2 itu. 

3. Djawa Tengah lalu memperlihatkan tjontoh grafiek. 
4. Usul2 pertanjaan lainnja diadjukan dengan tertulis. 
m. Djawa Timur: 

Berhubung utusan Djatim tidak memenuhi sjarat2 sebagai 
wakil utusan (Kep. Kapendap Djatim sedang sakit) maka 
utusan tsb. tidak disjahkan, hanja diperkenankan sebagai pe
nindjau. Wakil sematjam ini mestinja harus Kep. Secretariat. 
Djawaban dari Pimpinan: 
Djawaban/komentar Pimpinan merupakan djawaban umum. 
Djika tehnis melakukan pekerdjaan2 administrasi, maka mere
ka tak mungkin dapat sempurna melakukan tugasnja sendiri 
sebagai pegawai tehnis. 

Hal2 ini akan diberikan instruksi2 • 

Hal-hal Iainnja ini sebetulnja sudah dulu direntjanakan 
oleh kami, untuk diadakan penindjauan dan perobahan2 jang 
malah melebihi dari usul:? Sdr. 

Kemudian rapat ditutup djam 9.00. 
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SIDANG KEDUA 

Tempa.t : Segerwa.ra.s Hotel. 
Ta.ngga.l : 27-6-1955. 
D;a.m : 9.00 - 14.00. 
Pimpina.n: Sdr. Abd. Ga.fur. 

1. URAIAN IDRAM IDRIS. 
Setelah rapat dibuka, pimpinan mempersilahkan Kepala 

Bhg .. Pegawai Djapenda Sdr. !dram Idris berbitjara, jang 
maksudnja sebagai berikut: 

Assalamu'alaikum W.W. 
Sdr. Ketua, hadirin Jth. Pada kesempatan ini, saja meng

utjap sjukur kehadirat Allah, atas segala petundjuk dan roch
matnja jang dilimpahkan kepada kita untuk dapat menghadiri 
konperensi dinas Kem. Agama ini jang menurut hemat kami 
akan besar artinja bagi kelantjaran pekerdjaan pada lingkung
an Djapenda chususnja pada Kem. Agama umumnja setelah 
kita pikirkan dan usahakan bersama-sama. 

Kedua kali, saja amat berbesar hati bertemu muka kem
bali dengan Sdr. sekalian, sehingga dalam memikul sebahagian 
beban menunaikan dharma bakti kita kepada masjarakat dapat 
terbina diatas sendi saling mengerti. 

Sdr. Ketua dan hadirin Jth. 
Oleh karena laporan kami mengenai kesulitan2 telah ter

himpun dalam laporan tahunan Djapenda th. 1954, maka la
poran itu akan kami batjakan (membatja laporan Djapenda, 
th. 1954, halaman 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20). 

Sdr. Ketua dan Sdr. hadirin Jth.: 
Achirnja sebagai penutup uraian kami ini, kami mengha

rapkan agar dengan disiplin kerdja dan saling mengerti antara 
pedjabat2 daerah dan pusat maka sebagian dari tugas menje
lenggarakan, kepentingan masjarakat dapat ditjapai sebesar
besarnja dengan pertolongan dan petundjuk Allah djuga 
hendaknja. 
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2. TANJA DJA \VAB. 
Pimpinan: 

Mempersilahkan pada hadirin untuk bertanja sekitar 
pidato Kepala Bagian Urusan Pegawai. 
Kutamdja: 

Dalam mengangkat guru:? agama jang mendapat perse
tudjuan dari Inspeksi Umum, bagi kami merupakan kesulitan 
jang tidak enteng, bagaimana untuk mengatasinja. 

l\f alul<:u: 

1). Dahulu, dalam kenaikan pangkat golongan IV keatas, 
biasanja dari Pusat ditanjakan pada kami, apakah orang itu 
telah tjukup diangkat atau tidak, sekarang tidak. 

Ini mungkin mentjurigakan para pegawai. 
2). Kepada kami dikirimkan besluit pemindahan pegawai, 

serta c.o.b.-nja, achir2 disamping orangnja tidak muntjul:.: bes
lit pemindahan itu ditarik kembali. Apakah pemindahan itu 
tergantung pada kemauan pegawai? 

3). Apakah gadji guru honorarium jang ditahan kita ba
jarkan? dan apakah kita schors dulu? 

4). Disumpahkah atau tidak, pegawai golongan II jang di
serahi tu gas pen ting? 

5). Tanggung djawab Bendaharawankah, uang jang diambil 
dari post oleh seorang Klerk, dan didjalan dirampok. 

6). Bagaimana djalan keluar untuk memetjahkan 17 guru 
keluaran P.G.A./P.G;A. Atas jang tak sanggup mengadjar 
Agama? 

7). Kami mengharap supaja Inspektur wilajah, dalam 
memberikan conduite kepada guru2 jang belum pernah dilihat
nja, mendengar edaran2 kami. 

8). Kartu2 pegawai kami telah membuatnja. 
9.) Ada pegawai jang zonder beslit dipekerdjakan, oleh 

karena tidak tjakap kami berhentikan. Dimana mengadu pada 
Pengawas Perburuhan minta dibajar gadjinja (sisanja) mohon 
diadakan putusan supaja dapat dibajar dulu, penjelesaian di
belakang, guna menghindari supaja kita tidak terlihat dalam 
dihadapan kemuka Hakim. 

10). Adakah register van besliuten di Pusat, guna meng
atasi kesulitan dalam keseragaman pembuatan beslit. 
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11). Dapatkah uang bantuan madrasah jang dikembalikan 
pada kita disebabkan madrasahnja tidak ada, didjadikan stoot
kapital koperasi pegawai? 

12). Bagaimana akal untuk dapat melarang para pegawai 
kita jang memakai ruang kantor untuk keperluan party? 
Kalimantan: 

Adakah djalan jang lebih tjepat dalam pengangkatan guru 
daripada tjara :.! jang seperti sekarang jang harus melalui be
berapa instansi jang mendjadikan kelambatan berbulan2 ? 
Sumatera Selatan: 

Seorang Kepala Kapendak dihukum. Atas usul kami dipin
dahkan ketempat jang kosong itu Kepala Kapendab lain (be
numan baru). Setelah keluar dari tahanan, Kepala jang dulu 
itu herbenoemd. Bagaimana djadinja nanti. 
Nusa Tenggara: 

Oleh karena di Nusa Tenggara kekurangan dokter dan 
kantor Penempatan Tenaga. Supaja untuk Nusa Tenggara 
dalam pengangkatan guru, diketjualikan dari sjarat harus ke 
Kantor Penempatan tenaga dan Dokter. 

Djawa Barat: 
Seorang pcnilik ditahan tentara. Ditawarkan pada kami, 

bahwa dapat dilepas dengan sjarat dipindahkan. Kami menolak 
dengan alasan kalau penjakit begitu menular. Tahu2 dia oleh 
Inspeksi, kemauan tentara dipenuhi dan dipindah. Ketika dita
nja, katanja ada instruksi dari atas. Kami mohon supaja da
lam mutasi pegawai tetap ada dalam kekuasaan Kapendap, 
kami jang melaksanakan. 

Sumatera U tara: 
1. Adakah sesuatu peraturan jang chusus mengenai pegawai 

jang dipiudahkan kedaerah jang katjau? 
2. Bagaimana halnja dengan pegawai jang bertugas di daerah 

jang katjau, tertembak dalam waktu tidak mendjalankan 
tugas? 

Sumatera Tengah: 
1. Supaja sjarat2 jang diperlukan bagi pengangkatan pegawai2 

datangnja lengkap sekaligus? 
2. Supaja pusat djangan meladeni usul2 dari Kapendak 

kadang2 dalam pengangkatan, mengakibatkan dubbel beslit. 
Manakah jang harus kita tjabut? Beslit usul Kapendak a tau 
Kapendap? 
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3. Supaja penjelenggaraan kenaikan pangkat pegawai jang 
Iulus dalam testing ditjepatkan. 

4. Supaja usu I kenaikan pangkat jang beralasan f aktor2 per
timbangan keadaan di daerah, walaupun belum tjukup sja
rat2nja dapat dilaksanakan .. 

5. Supaja formasi Kapendap disamakan dengan Kuak 48 
orang. 

6. Supaja dalam menimum waktu mengadjar bagi guru2 di 
plosok2 dapat dispensasi, umpamanja 6 djam sadja. 

7. Supaja dalam pembaharuan pengangkatan guru2 honorair 
persetudjuannja dari Inspeksi wilajah sadja. 

8. Supaja pentjalonan guru untuk S.R. jang nantinja akan 
didjadikan guru di madrasah2 jang diusulkan sebelum ada 
surat edaran, dapat diangkat. 

Djokja.ka.rta.: 
1. Menjokong Sumatera Tengah tentang persetudjuan dari 

Inspeksi umum, bahkan supaja persetudjuan itu dari Pe
meriksa sadja. 

2. Pembaharuan beslitnjapun, dilaksanakan oleh Kapendap 
sadja. 

3. Surat Sdr. !dram Idris tentang membolehkan Kapendap 
mengangkat guru honorair disekolah landjutan bertentang
an dengan surat Kepala Djapenda, bagaimana itu? 

4. Bagaimana dapat terdjadi dalam lampiran2 riwajat hidup 
tjalon pegawai jang akan diangkat, beslit Djapenda harus 
minta legalisasi Pamong Pradja. 

5. Ada keluhan dari Kepala P.G.A. putri, oleh karena dia 
harus mengembalikan uang sebanjak k.l. Rp. 2.000,- oleh 
karena dia telah memberikannja kepada pegawai2 jang 
telah diangkatnja berhubung keadaan pekerdjaan memak
sa, sedang oleh Djapenda, pengangkatan2 itu tidak dibenar
kan, mohon perhatian. 

Dja.wa. Tengah: 
1. Bagaimana status sekolah latihan P.G.A. atas dan bawah. 

Djuga siapa jang harus mengeluarkan idjazah S.R. latihan 
itu? Djapendakah? 

2. !1ohon diterangkan batas2 actingschap. 
3. Bagaimana sikap kita terhadap pegawai jang berpolitik luar 

Islam dan terang-terangan anti Islam, tapi dia actif dalam 
pekerdjaan? 
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Djakarta: 
1. Apakah nota Pak Ibrahim jang melarang mengangkat guru 

tetap sampai sekarang belum ditjabut? 
Dan kira2 kapan kita dapat mengangkat lagi guru tetap? 

2. Supaja kami sedikitnja diberitahu dalam mutasi2 guru 
agama djangan tahu:i ada sadja guru2 pindahan dari Tan
djung Pinang umpamanja. 

3. Supaja anak2 keluarga P.G.A./P.G.H.A. djika pindah ke
tempat pekerdjaannja, sekalian membawa c.o.b-nja. 

Pimpinan: 
Djawaban kami dibagi tiga bahagian: 

1. politik pschyologisch oleh Pak Kepala Djapenda; 
2. Routine oleh kami. 
3. Technisch oleh Kepala Urusan Pegawai. Dan djika tak 

dapat didjawab sekarang, akan dirundingkan dahulu. 
1. Peraturan Menteri Agama No. 24 tidak usah dirobah, ha

nja penglaksanaannja, consep dibuat oleh Kapendap dan 
ditanda tangani oleh Djapenda. 

2. Ini berkisar pada pokoknja anggaran belandja. Daerah 
tidak punja bewakingsbegroting. Djika soal ini dilepaskan 
dari tangan Djapenda, Djapenda tidak akan dapat mengua
sai angka2, mendjaga agar supaja guru2 , terus dapat di
angkat. 

3. Djangan lupa, bahwa meneliti/menguasai angka2 itu pen
ting benar. 

4. Pengangkatan guru2 honorair jang memang dulu telah 
diangkat tidak akan tetap, hanja jang ada paling2 pero
bahan djamnja sadja. 

5. Djangan lupa tehnik dari pada begrooting. 
6. Terutama jang dimaksud dengan controle itu atau dengan 

persetudjuan dari Inspeksi umum itu, ialah pendjagaan 
dari bewakingsbegrooting. 

7. Kirimkan pada kami, berapa banjaknja guru tetap, guru 
honorair, dan berapa guru:? jang dikirakan akan diangkat, 
supaja kami dapat mengira-ngirakan, agar dapat terus 
mendjaga anggaran belandja. Dan anggaran tambahan, 
mungkin dapat dikira-kirakan antara 15 dan 20%. 

8. Segala konsep hendaknja dibuat di Propinsi dan konsep 
itu ditanda tangani oleh Kepala Kapendak dan lnspektur 
wilajah dan penanda tanganan surat keputusan itu tetap 
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oleh Djapenda, dan saja tahu, bahwa ada beberapa daerah 
jang berdjauhan standplaatsnja antara Kapendak dari 
Inspeksi wilajah, untuk menemui Inspeksi wilajah:.! jang 
djauh. Sdr. dapat mengirim telegram kepada saja untuk 
dibuat perintah, supaja perdjalanan Sdr. dapat dipertang
gung djawabkan kepada Djawatan Perdjalanan. 

9. Sebetulnja angan2 kita supaja tiap2 Propinsi ada lnspeksi 
wilajahnja, bahkan prioriteit pertama akan diberikan 
pada Atjeh dan Kalimantan, tapi untuk itu kita terbentur 
kepada mentjari orangnja. 

10. Tentang pengangkatan2 guru2 honorair R.K. untuk tahun 
54/55, telah ada persesuaian faham antara saja dengan 
guru R.K. bagaimana menjelenggarakannja. 
Sidang dischors selama 15 menit. 
Setelah sidang dibuka lagi pimpinan melandjutkan dja

waban atas pertanjaan Kepala Kapendak Maluku: 
Djapenda telah sepakat untuk memadjukan permintaan 

pada fihak Kementerian. Supaja dalam beleid kepegawaian di
tetapkan, untuk golongan I dan II diperuntukkan buat setem
pat (plaatselyke krachten) dan golongan III dan IV, diper
untukkan dan dapat dipindah2 disekitar satu propinsi sadja, 
dan untuk golongan V, supaja dapat ditempatkan dimana sa
dja, diseluruh Indonesia. 

Jakin Ibrahim: 
Untuk golongan I dan II sudah pasti dapat, dan untuk 

golongan III dan IV, masih dalam pertimbangan djuga hal ini 
perlu dirundingkan dahulu dengan Djawatan lalu sekitar ling
kungan Kagri, dan tentang pemindahan pegawai memang 
sulit, terutama mengenai perumahan, oleh karena itu, sebelum 
diadakan pemindahan pegawai dari Pusat, hendaknja lebih da
hulu diadakan perundingan dengan Kapendak jang bersang
kutan, dan sedapat-dapatnja diusahakan pegawaP/guru2 abi
turienten P.G.A./S.G.H.A. itu jang masih budjangan. 
R.A. Gafoer: 

Ini bertentangan dengan andjuran Inspeksi Umum jang 
menghendaki pada abiturienten, pada sebelum ditempatkan, 
supaja kawin dulu, bahkan diandjurkan kawin dengan teman 
sendiri. 

Arifin Temyang: 
Djika dibandingkan dengan keadaan sebelum perang, para 

pegawai sekarang adalah sangat mandja. Anak keluaran S.G. 
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H.A. dengan pangkat !Vb gadji Rp. 400,- sebetulnja lebih 
baik, djika dia mentjari tempat menumpang (Indekost). Tapi 
oleh karena ada peraturan Pemerintah jang membolehkan 
mereka berdiam di hotel, maka kesempatan ini mereka pergu
nakan. Sebetulnja hal ini sangat bertentangan dengan tjita2 

Djapenda jang mengingini agar mereka terdjun ketengah2 

masjarakat. 
Adapun tentang andjuran Inspeksi Umum, supaja mereka 

sebelum ditempatkan itu supaja kawin dengan teman sekolah
nja, sebabnja ialah bahwa murid:.: S.G.H.A. itu bahagian besar 
terdiri dari wanita, dan djika para murid wanita tadi kawin 
dengan luar temannja sekolah, dan djika akan ditempatkan, 
banjak betul usul2 dan sjarat2 jang diadjukan oleh suaminja, 
tapi djika suaminja itu teman sekolahnja, dapatlah mereka itu 
kita tempatkan disatu tempat bersama:.:. 
R.A. Gafoer: 

Tentang pegawai2 jang ditahan, berdasarkan P.P. pem
berhentian sementara dari pekerdjaannja, maka djika ditahan
an politis, maka dia tidak usah dischors, jang harus dischors 
itu, ialah tahanan2 kriminil. Dan djika ada kedjadian sema
tjam itu, hendaknja sdr. tjepat berhubungan, sebagai de 
betrokende chef, tjepat berhubungan dengan jang menangkap 
dan harus ada tembusan schrijftelijk pada kami. Disamping 
itu dapat kiranja membedakan mana jang daerah S.O.B. dan 
mana jang tidak. 

Adapun tentang gadji guru honorair jang ditangkap Guru 
honorarir itu diangkat hanja untuk satu tahun sadja. Oleh 
karena itu, djika dia ditangkap pertengahan tahun, gadji boleh 
terima dan tahan, maka djika dia keluar sebelum achir tahun, 
maka gadjinja diberikan kepadanja, tetapi djika sesudah achir 
tahun dia masih ditahan, maka uang itu dikembalikan dan dia 
djangan diangkat kembali. 
J. Ibrahim: 

Saja kira, untuk mengaanvraag gadji guru honorair itu, 
harus disertai abcentie lijst dari Kepala Sekolah maka djika 
dia ditahan, saja kira K.P.P. tidak berhak membajarnja. 

Dan begitu pula, gadji guru itu tidak dapat diaanvraag 
lagi, djika dia telah diputus hukumannja. 
R.A. Gafoer: 

Oleh karena soal ini, soal setempat, hendaknja dikemu
kakan dengan surat, dan nanti akan dihadapi oleh Kagri 
setjara chusus atau dengan surat edaran. 
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Tentang keluaran S. G. H. A. jang tidak mau mengadjar 
agama, tjatat sadja sebagai pembangkangan. 

Tentang inspeksi jang memberikan conduite dengan tidak 
dilihat, itu terang menjalahi instruksi atasan, ini akan diper
hatikan. 

R.A. Gafoer: 
(djawab untuk Sumatera Selatan). 
Dia tidak mungkin djadi Kepala Kapendak, dan dia da

tang dan berkerumun, maka dia harus mendjadi de twede 
man-sadja. 

(mendjawab kepada Nusa Tenggara). 
Tentang dispensasi, supaja pegawai: di Nusa Tenggara, 

diangkat tanpa pemeriksaan dokter dan izin dari Kantor Pe
nempatan Tenaga, saja kira pengangkatan pegawai tehnis 
memang tidak usah. 

R.A. Gafoer: 
( djawab untuk Djawa Barat). 
Setjara onderhands menang. Inspeksi boleh sadja, tetapi 

formeel harus tetap dilakukan oleh Kapendap. Djika kedjadian, 
ada tawaran dari Tentara untuk melepaskan pegawai kita jg. 
ditahan dengan sjarat pegawai itu harus dipindahkan, maka 
sikap kita, menanjakan apa sebab Tentara berkeinginan begitu, 
dan djika masuk diakal, apa halangannja djika kita turuti 
kemauannja, tetapi djika tuntutannja itu tak masuk akal, 
maka supaja diadjukan persoalannja pada kami, dan kami akan 
mengurusnja dengan instansi2 jang tertinggi. 

R.A. Gaf oer: 
(djawab untuk Sumatera Utara). 

1. Terhadap usul Sdr. supaja ada pengangkatan pangkat jang 
istimewa berhubung dengan soal2 politik mendjadi perha
tian kita. 

2. Tentang pegawai jang gugur dalam daerah katjau, sudah 
diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1954. 

3. Tentang pegawai jang mengadjar pada waktu dinas, me
mang benar. P.P.K. mempunjai peraturan onderwijsplicht 
jang membolehkan meminta kepada pegawai Kementerian 
mana sadja untuk menjumbangkan tenaganja sebanjak 6 
djam seminggu, disekolah P.P.K. dan Kepala Kantor jang 
bersangkutan tidak dapat menolak, djika pegawainja sendi
ri setudju dan mau bekerdja. 
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R.A. Gafoer: 
(djawab untuk Sumatera Tengah). 

1. Kesulitan2 jang sdr. gambarkan tadi tidak akan terdjadi 
lagi, djika prosedure pembuatan beslit jang akan kita dja
lankan telah kita laksanakan. 

2. Terhadap beslit dubbel, kami telah instruksikan supaja hal2 

jang seperti itu tidak terdjadi, dan beslit jg. telah diberikan 
atas usul Kapendak akan ditjabut kembali. 

3. Akan kami usahakan, supaja segala usul jang datang, 
tjepat dibehandel, tetapi soalnja djika kita memadjukan 
usul sekaligus kepada K.U.P. mereka kaget, tetapi djika 
usul itu sedikit2, maka usul2 kita akan lantjar. 

4. Tentang kenaikan pangkat berhubung dengan faktor politik 
kedaerahan, itu dapat sadja, asal ada formasi. 

5. Tentang usul supaja formasi Kapendap/lnspeksi berdjum
lah 48 orang, akan diperhatikan, dan formasi sekarang akan 
ditindjau kembali. 

6. Usul djam waktu mengadjar untuk 6 djam sadja dipelosok2 

saja harap Sdr. dari Nusa Tenggara dan Sdr. Sulawesi, 
untuk mengadjukan rentjana, berapa djam jang sedang ha
rus mengadjar di sekolah landjutan, S.R. dikota, didesa 
dan diplosok. 

J. Ibrahim: 
Ini saja kira dapat dispensasi dan sebetulnja oleh P.G.P. 
baru sudah diselesaikan. -

7. Tentang tjalon2 guru agama di S.R. jang diusulkan, tentang 
ini, kami sering benar mendapat pukulan dari P.P.K. oleh 
karena mutu guru:? jang diangkat dari Partikelir itu. Oleh 

· karena itu kami mendapat perintah supaja jang diangkat 
k.l. 200 orang anak2 tamatan P.G.A. sadja, dan lebih dulu 
ditetapkan di kota2 besar, dan guru2 jang tidak represen
tatief bagi Kagri sedikit demi sedikit didjadikan besi tua. 
Dalam P.G.P. baru guru~ kita ada 12 tingkat, dimulai dari 
ahli didik untuk guru S.M.A. sampai guru diplosok-plosok. 
Oleh karena itu, marilah kita tunggu P.G.P. Baru dan djika 
honorarium. 

Pimpinan: 

Pertanjaan dari Djokja, separo telah terdjawab dan ten
tang surat dari Sdr. !dram dan lampiran riwajat hidup dari 
Kementerian Agama jang harus dilegalisasi P.P. itu. Soal 
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kechilafan sadja. Tentang keluhan dari Kepala P.G.A. putri 
tentang pengangkatan pegawai, oleh karena ini soal setempat, 
boleh nanti dibitjarakan chusus. 

Pimpinan: 

(djawab untuk Djawa Tengah). 

1. Sjarat untuk adanja sekolah latihan, harus ada S.M.A. 
dan S.G.A. 

2. Tentang idjazah S.R. latihan, telah kami sediakan. 

3. Pegawai acting, lamanja waktu satu tahun. Setelah satu 
tahun, dia dilihat apakah tjakap dalam djabatannja atau 
tidak diangkat, dalam masa satu tahun harus ada keputus
an. Oleh karena itu, saja harap berhati-hatilah Sdr. dalam 
soal acting itu, dan orang jang didjadiakan acting, harus 
mempunjai pangkat satu tingkat lebih rendah dari pangkat 
djabatan jang dipangkunja. 
Adapun Pemangku sementara, lebih rendah satu tingkat 

dari pedjabat acting. 

4. Tentang pegawai jang menurut aliran politik jang menen
tang kita, asal dia tidak mengadakan sabotage, tidak apa2• 

Pimpinan: 

(djawab untuk Djakarta). 

1. Perdjoangan kami sampai kepada Dewan Urusan Pegawai 
untuk mentjabut nota itu, tapi D.U.P. itu anggautanja lima 
menteri, oleh karena itu sampai kini, perdjoangan kita 
belum berhasil. 

2. Kami usul pada Kagri, supaja para pegawai bulanan dapat 
mendjadi pegawai organik, dan usul ini supaja dibalas de
ngan surat dengan disertai bagaimana sjarat-sjaratnja. 

3. Tentang pegawai/guru jang diangkat/dipindahkan ketem
pat Sdr. tanpa pengetahuan Sdr. memang itu suatu kesa
lahan. 

4. Marilah kita usahakan, agar supaja anak2 tamatan P.G.A. 
tidak berangkat djika tidak membawa C.O.B. 
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3. PARA PENJIMPUL ISi SIDANG. 

1. Kepala Kapendap Maluku + Djawa Barat : menjimpulkan 
keputusan2 rapat tentang tata usaha. 

2. Kepala Kapendap Sumatera Tengah +- Sumatera Selatan 
menjimpulkan keputusan!? rapat tentang pegawai. 

3. Kepala Kapendap Jogja + Djawa Tengah menjimbulkan 
keputusan2 rapat ten tang keuangan. · 

4. Kepala Kapendap Sumatera Utara + Atjeh menjimpulkan 
keputusan:.! rapat tentang penjelengaraan. 

4. NASIHAT DARI KEPALA DJAPENDA. 

Djanganlah hendaknja pegawai2 kita jang kita butuhkan, 
kita biarkan dipergunakan oleh organisasi2 partikulir, sebab 
ini akan mengakibatkan terhalangnja kelantjaran pekerdja2 

kita. 
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SIDANG KETIGA 

Tempat : SegeTwaTas Hotel. 
Tanggal : 27 Duni 1955. 
Djam. : 20.00 - 23.JO. 

Pimpinan: Sdr. Arifien Temyang. 

1. PEMBUKAAN. 

Dalam uraiannja antara lain Sdr. Arifin Temyang mem
berikan petundjuk2 sbb.: 

Madrasah harus diteliti betul2 , sebab madrasah2 itu se
sungguhnja menggantikan kewadjiban P.P. & K., menampung 
murid:i jang tak dapat ditampung oleh P.P. & K. Madrasah 
matjam inilah jang harus diperbanjak bantuannja (uang, alat2, 

guru dan sebagainja). 

Amanat itu harus diperhatikan betul2 supaja dapat ter
laksana apa jang ditjita-tjitakan Kementerian Agama. Kita 
jakin asal kita adil dan djudjur, insja Allah akan tertjapai apa 
jang kita tjita-tjitakan. Ada beberapa kritik2 jang dilemparkan 
kepada kita dengan djalan bermatjam2 jang kebanjakan hanja 
bertudjuan untuk mendjatuhkan seseorang dan memperbaik
kan diri sendiri. 

Djika ada hal-hal jang demikian, djanganlah Sdr.:? meng
ambil sikap, siapa jang dahulu datang mengadu itulah jang 
benar. Pada umumnja orang2 begitu bertudjuan untuk diri 
sendiri. Djika pengaduan itu berupa surat kaleng, baiklah 
surat itu dikirimkan kepada jang dituduh itu dengan tak usah 
diberi komentar atau komentarnja paling banjak minta tolong 
apakah hal ini betul2 ataukah sentimen sadja. Sifat jang se
matjam ini, djangan dihiraukan. Kalau pengaduan itu dilaku
kan dengan terus terang dan oleh pegawai kita, baiklah kita 
urus dengan teliti dengan bukti dan kita peringatkan kepada
nja bahwa hal ini akan disampaikan kepada jang diadu dan 
konsekwensinja djika tak benar tentu sipengadu akan kena 
sendiri. Pengaduan2 ini sebaiknja dirundingkan dulu dengan 
S.S.K.A. Kepala Kantor diharap djangan sampai duduk sebagai 
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pengurus S.S.K.A., sebab Sdr.2 mendjadi objeknja. Kepala 
Kantorpun dapat djuga mengadukan anggota2 S.S.K.A. itu ke
pada pengurusnja terhadap anggota2 jang merugikan kantor 
kit a. 

Bagaimana kita melakukan pengawasan kantor kita? 
Diharap supaja Sdr. tidak mendjadi alat/didikte oleh Ke

pala bagian. Kalau kedjadian begitu, maka mudah terdjadi 
bukan kantor jang berkuasa, tetupi kepala bagian. 

Segala sesuatu usul jang diusulkan ke Djapenda harus 
ditanda-tangani oleh Kepala Kantor sendiri. Lebih2 usul ke
naikan pangkat/ gadji. Kemudian Sdr. Arifien Temyang mem
beri nasihat2 bagaimana tjara kita memimpin kantor dan pe
gawai dikantor itu. Diantaranja beliau berkata: 

Tiap2 tourne sebaiknja sambil memeriksa keuangan (kas 
opname) Kepala Kapendap harus mendjadi super bagian ke
pegawaian, djangan hal ini hanja diserahkan kepada Kepala 
Bagian pegawai atau lainnja sadja, karena dengan mudah 
mendjadikan mereka itu tidak djudjur. Baiknja Kepala Kapen
dap harus menundjuk seorang jang mengerdjakan sesuatu/ 
diserahi bagian2 pekerdjaan dengan surat ketetapan Kepala 
Kapendap sendiri. Lebih2 hal keuangan. Sdr. Arifien selan
djutnja memberikan tjontoh dengan mentjeritakan seseorang 
jang memegang kas dan melakukan penggelapan, baru diketa
hui oleh kepalanja setelah 6 bulan. Putusannja jang mengge
lapkan dihukum. Kepala tersebut harus memperhatikan wang 
tersebut dengan menjitjil, dipotong separoh dari gadjinja tiap:: 
bulan. Begitu pula segala sesuatu itu djangan sampai Sdr. 
putuskan sendiri, tetapi harus dirunding dengan kepala-bagian2 

jang berkepentingan. Dengan demikian putusan itu bukan 
merupakan putusan perseorangan, melainkan putusan Kapen
dap. 

2. PERTANJAAN11 (Dipimpin oleh Sdr. Gafoer). 
Djawa Tengah: 

Djawa Tengah mendapat peringatan bahwa banjak surat2 

jang tak ditanda tangani oleh Kepalanja. Mengharap surat2 

itu ditundjukkan tanggal dan nomernja, sebab mungkin waktu 
itu Kepala Kantor tidak ada dikantor atau mungkin ketika 
saja tjuti, dan memang selama saja tjuti pimpinan saja serah
kan pada Sdr. Darsono. 
Djokjakarta: 
1. Surat jang tidak ditanda tangani oleh Kepala Kapendap 

jang ditolak oleh Djapenda itu, sebaiknja dikembalikan sa-
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dja ke Kcpala Kapendap. (Hal ini disetudjui oleh pim
pinan). 

2. Apakah uang kantor itu harus diserahkan sebagian sadja 
ataukah seluruhnja kepada pemegang kas itu? (Djawab: 
Ini terserah Sdr. Apakah Sdr. pandang orang itu dapat di
serahi sebagian atau seluruhnja dengan memperhitungkan 
segala kemungkinan2 tidak kita inginkan. Kalau pendapat 
Sdr. kurang pertjaja, sebaiknja Sdr. sendirilah jang men
djadi Kasiernja). 

Maluku.: 
1. Uang jang mendjadi tanggungan Kapendap itu sesungguh

nja bukannja ongkos kantor sadja, melainkan djuga sisa:i 
salaris pegawai2 jang kebetulan belum dapat diambilnja, 
karena sakit dan sebagainja. 

2. Usul2 inisiatief dari daerah:i harap mendapat perhatian. 
Diterima atau tidaknja usul2 itu harap diberi tahukan ke
pada pengusulnja. 

(Djawaban: Dewasa ini belum ada petugas jang bertugas 
hal ini. Akan diserahkan kepada Klerk, tak mungkin. Kami 
sendiri tak ada kesempatan untuk memikirkan hal ini, dise
babkan sibuknja pekerdjaan routine). 

Oleh karena banjak soal:? jang direntjanakan/diperbin
tjangkan itu banjak sangkut pautnja dengan pihak Inspeksi, 
maka sidang ini akan kami landjutkan pada sidang:? jang 
dihadiri oleh Administrateur dan Inspekteur Umum besok pagi. 

Pada djam 23.30 malam sidang ditutup, diganti melan
djutkan sidang penjelenggaraan. 
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SID ANG KEEMP AT 

Tempat : SegaT WaTas. 
Tanggal : 28 D;uni 1955. 
Djam : 08.30 - 13.00. 
Pimpin.an: Abd. Adami. 

1. PEMBUKAAN. 

Setelah rapat dibuka, pimpinan meminta dengan hormat 
supaja pembitjaraan dipersingkat. Seterusnja dipersilahkan 
Sdr. Kepala Bagian Penjelenggara Djapenda menguraikan hal2 

kepenjelenggaraan Djapenda. 

2. BAG. PENJELENGGARAAN oleh Sdr. Sumarno. 

Sdr.2 hadirin Jth.: 
Alhamdulillah, kita telah dapat bertemu muka untuk mem

bitjarakan sesuatu dalam melaksanakan tugas:? bagian ini. 

Bagian ini jang merupakan salah suatu bagian dari orga
nisasi Djapenda, mendjalankan tugas/pekerdjaan jang telah 
diatur oleh Penetapan Magri. No. 39/1952 Bab III pasal 5 dan 
6, dan dalam penjelenggaraan tugas/pekerdjaannja itu telah 
dibagi dalam tudjuh Seksi dan satu Sub Bagian sesuai dengan 
aturan2 jang telah ditentukan. 

Bagian Penjelenggara sebagai halnja bagian2 lain dari 
Djapenda dalam mendjalankan tugasnja pada tahun dinas 
1953 mendjumpai kesulitan2, karena para petugas jang telah 
biasa mengerdjakan pekerdjaan bahagian ini tidak ikut serta 
(pindah) · semuanja ketika Djapenda dipindahkan dari Jogja
karta ke Djakarta sehingga pekerdjaan::nja dimulai dengan 
petugas== baru jang memerlukan latihan/pimpinan chusus. 

Dalam melakukan tugasnja pada tahun dinas 1954 bagian 
Penjelenggara telah mendapat kemadjuan2 , berkat hasilnja 
latihan jang diberikan kepada tenaga 2 jang berkewadjiban, 
sehingga pekerdjaan/tugas bagian ini dapat dilaksanakan se
bagai jang dihadjatkan. 
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Sungguhpun demikian tunggakan (achterstand) pekerdja· 
an jang harus diselesaikannja masih banjak1 karena kadang2 

pekerdjaan routine sehari-hari jang harus diselesaikan, terpak
sa ditangguhkan dahulu penjelesaiannja, sebab adanja desak
an-desakan menjediakan bahan2 udjian penghabisan P.G.A. 
Atas/S.G.H.A. bhg. ABC dan D, penjelesaian bantuan mad
rasah dengan surat keputusannja dan lain2nja. 

Supaja djumlah tunggakan dapat diperketjil dengan 
petugas seada-adanja agar terdjaga keseimbangan pekerdjaan 
dengan bahagian2 lain dari Djapenda, maka dikurangi banjak
nja pekerdjaan jang pada tahun2 sebelumn.ia diselenggarakan 
oleh bahagian ini dengan djalan rnemerintahkan kerdja lembur, 
jaitu dengan mempertjajakan penjelenggaraan udjian masuk 
P.G.A. Pertama tahun adjaran 1954/1955 dan pengawasan alat:i 
sekolah dinas kepada Kapendap dan Kapendak. 

Penjerahan beberapa matjam pekerdjaan sesuai dengan 
rentjana Pusat Pimpinan Kagri jang dengan berangsur-angsur 
mempersiapkan kantor2 daerah untuk penjerahan kepada 
daerah otonom pada waktunja. 

Jang terasa masih sangat djauh dari sempurna oleh ka
rena kurangnja para petugas, ialah mengenai kontrole/peme
riksaan atas alat2/buku 2 peladjaran jang telah dikirimkan ke
pada Kapendak2, sekolah2/madrasah2 dalam pengawasan 
Djapenda, ditambah pula dengan sangat lambatnja 
atau sama sekali tidak adanja laporan dari daerah2, baik dari 
Kapendak maupun Kapendap1 sungguhpun telah berkali-kali 
dan tidak djemu2nja diminta pengiriman daftar2 jang diper
lukan. 

Dalam tahun dinas 1954 kesibukan bagian ini ditambah 
lagi dengan tugas pemeriksaan surat2 pertanggungan-diawab 
pemberian bantuan uang kepada madrasah2, tundiangan ikatan 
dinas kepada murid2 dari P.G.A. Pertama/ Atas/P.H.I.N./ 
S.G.H.A., penerimaan dan penjetoran uang udjian masuk/peng
habisan, jang sesungguhnja mendjadi tugas dari sub bagian 
Keuangan Djapenda. Simpang siurnja penglaksanaan tugas ini 
ditirnbulkan oleh karena sub bagian keuangan masih keku
rangan tenaga jang diizinkan oleh f ormasi. 

Pada tahun dinas j.a.d. diharapkan supaja tugas itu telah 
dapat diserahkan kepada sub. bagian Keuangan jang berhak 
atasnja. 
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Dengan petugas2 jang seada-adanja telah dikerdjakan oleh 
bagian ini: 

I. Soal2 unuun. 
Menjediakan surat:! /instruksi:: / edaran 2 /surat2 putusan 

dari bagiannja dan ikut menjelesaikan soaP berat/sulit dengan 
taraf Djawatan ( departementaal). Kesibukan pekerdjaan dapat 
dilihat dari banjaknja surat2 masuk untuk bagian ini jang 
djumlahnja 6.912 buah dalam tahun ini, sedang soaP jang 
telah diselesaikan dan dikeluarkan, terhitung surat2 keputusan 
bantuan madrasah ada 23.030 buah. Belum lagi dihitung banjak
nja bahan2 udjian jang diselenggarakannja dan segala sesuatu 
jang ada hubungannja dengan itu. 

II. Pengadjaran Agama. 
Penjelenggaraan latihan-latihan dan kursus-kursus guna 

perbaikan untuk guru agama untuk disekolah Negeri/partikelir 
bersubsidi barulah dapat dimulai penjelesaiannja. Rentjana 
Kursus tsb. dibuat oleh Inspeksi Umum dengan maksud supaja 
mempertinggi mutu guru agama, dan direntjanakan untuk 2 
kali berturut-turut. Kursus jang pertama telah diadakan dalam 
tahun dinas 1952 dan achiri dengan udjian guru agama tingkat 
lebih tinggi bagian pertama pada tahun dinas 1953. 

Kursus jang kedua dan terachir direntjanakan akan di
adakan pada tahun 1953 dengan biaja tahun-anggaran 1953 itu 
djuga, tetapi ternjata penjelenggaraannja menemui beberapa 
kesukaran, dan kursus itu barulah pada tahun dinas ini dapat 
berdjalan sebagai berikut : 

1. Kursus persiapau jang diadakan setjara Iisan di Kapendap2 / 

Daerah selama 2 a 3 minggu telah diikuti oleh para Penilik 
dan Kepala Kapendak, dimaksudkan agar mereka dapat 
memberi pimpinan dalam Kursus tertulis bagi guru2 agama 
di Kapendaknja masing-masing. 

2. Kursus tertulis tsb. diselenggarakan sbb.: 
a. Djapenda memberi pedoman tentang isi dan tarafnja 

(tingkatannja) dengan menundjukkan kepada bagian2 

peladjaran dalam buku2 jang telah dipilihkan dan diba
gikan oleh Djapenda; 

b. Insp. Pend. Agama Wilajah dengan berdasarkan. pedo
man dari Djapenda mempersiap bahan kursus tsb. dan 
dibagi2kan supaja dapat selesai dalam 30 minggu (30 
peladjaran). · 
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c. Kapendap/Daerah memperlipat ganda bahan kursus tsb. 
dan membagikannja kepada seluruh guru agama di 
Kabupaten:i. 

d. Kapendak/Penilik pada minggu ke 10, 20 dan 30 me
ngumpulkan guru agama semuanja jang mengikuti 
kursus dalam Kabupatennja dan ditanja (diperiksa) 
tentang peladjaran jang telah dimilikinja. 

Menurut rentjana seharusnja kursus tsb. telah selesai 
dalam tahun dinas 1954 untuk kemudian diadakan udjian, 
akan tetapi karena kelambatan2 penjusunan kursus tsb. di
daerah2/wilajah dsb.nja, maka ternjata belum berhasil sebagai 
jang dihadjatkan. Penjelesaiannja akan diusahakan dalam th. 
dinas 1955. 

3. Pemberian idjazah guru agama S.R. bagi mereka jang telah 
lulus udjian tjalon guru agama diatur oleh bagian ini djuga. 
Pada umumnja idjazah2 itu telah diberikan kepada jang 
berhak dan dokumentasinja telah selesai, ketjuali bagi me
reka jang belum dimintakan oleh Kapendapnja, misalnja 
Kapenda Daerah Atjeh, Kapendap Sumatera Utara, Selatan. 
Kalimantan dan Sulawesi. 

III. U djian Guru Agama. 

1. Udjian tjalon guru agama S.R. sebagai jang telah ditetap
kan dengan Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1951 
pada tahun dinas 1954 karena hal:: jang sangat memaksa, 
diantaranja karena masih banjaknja tjalon2 guru agama 
jang telah Iulus udjian pada tahun2 jang lampau, tetap 
belum selesai semuanja diangkat, maka pada tahun dinas 
1954 untuk sementara ditiadakan udjian. 
Udiian sematjam itu akan diadakan lagi dalam tahun dinas 
1955, han.ia bagi mereka jang telah diam~kat sebagai guru 
agama, tetapi telah 2 kali kalah dalam udjian. 
Ud iian guru agama tingkat lebih tinggi bagian keduapun 
pada tahun dinas ini belum dapat diadakan, karena rentjana 
kursusnja masih belum selesai. 

2. Udjian penghabisan P.G.A. Atas/S.G.H.A. bahagian A, B, 
C, dan D tahun 1954 jang bahannja disediakan oleh lnsp. 
Umum, dan diperbanjak dan dibenarkan oleh bagian ini, 
diselenggaral<an dengan Iebih baik dan lebih lantjar dari 
·pada bahan2 Jang Iampau. . 
Dimasa penjelenggaraan udiian tersebut, telah dikerahka.n 
semua tenaga jang ada dibagian ini serta dibantu oleh 
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tenaga dari bagian2 lain dan dikerdjakan/diselesaikan sam
pai malam hari. Dengan demikian penjelenggaraannja dapat 
selesai pada waktu jang telah ditetapkan. 
Pengerahan tenaga jang sampai djauh malam itu dapat di
hindarkan, djika : 
a. Bahan udjian ditjetak, 
b. djangka waktu penjelenggaraannja diperpandjang dan 

dengan persiapan jang lebih baik. 
Akan tetapi setelah dipertimbangkan dengan seksama, 
maka hal itu belum mungkin dilakukan, karena: 
a. Djika bahan udjian ditjetak, baik dipertjetakan Negara, 

terlebih-lebih dipertjetakan partikelir, maka rahasia 
udjian tidak terdjamin (kemungkinan botjor besar 
sekali). 

b. Belum/tidak ada pegawai jang semata-mata dipeker
diakan guna urusan jang dimaksud. 

c. Masih sangat sulit/belum mungkin bagi para petugas 
menetapkan soal2 udjian, dengan tidak/sebelum mene
rima usul2/keterangan2 dari Kepala2 Sekolah, karena: 

1. rentjana peladjaran (leerplan) belum terselenggara 
di segala Sekolah sebagai mana mestinja. 

2. buku2 pegangan guru (handleidingen) dan buku2 

peladjaran (studieboeken) belum semua seragam. 
3. Panitia udjian. 

Surat2 keputusan panitia udjian tjalon guru agama 
S.R. diselenggarakan oleh Kapendap2 sedang untuk 
udjian penghabisan P.G.A. Atas/S.G.H.A. diseleng
garakan oleh bagian ini dan dapat diselesaikan se
bagai jang diharapkan. 

IV. Perguruan Agama da.n Kepanduan. 
Untuk mela ksanakan maksud Peraturan Menteri Agama 

No. 7 tahun 1952 Bab II, pasal 2 kepada madrasah2 rendah/ 
landjutan jang memenuhi siarat2, diberi bantuan dan sesuai 
dengan pasal 5 maka bantuan itu diberikan berupa uang, alat2 

atau tenaga, seimbang dengan hadjat madrasah masing2~ 

A, Perguruan Agama. 
Dalam tahun laporan ini pemberian bantuan uang, alat2 

dan tenaga (guru2) kepada perguruan agama (madrasah2) 
menundjukkan kemad iuan, djika dibandingkan dengan keada
annja pad~ tahun 1953. 
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Bantuan uang untuk tiap::i murid madrasah pertama hanja 
Rp. 6,- madrasah menengah Rp. 12,- dan madrasah me
nengah atas Rp. 24,- setahun: ini berarti untuk madrasah 
pertama hanja Rp. 0,50 tiap murid dalam 1 bl. atau Rp. 1,50 
tiap suku tahun dan sebagainja. Bantuan jang sangat sedikit 
itu sesungguhnja masih belum (tidal<) seimbang dengan hadjat 
madrasah itu masing:?. 

Dalam tahun dinas 1954 telah dapat dikeluarkan 1250 
buah (lipat 8) dengan k.l. 14.000 kutipan surat keputusan ban
tuan madrasah. Djumlah ini djikalau dibandingkan dengan 
djumlah madrasah diseluruh Indonesia jang banjaknja 13.833 
madrasah/rendah/landjutan dengan 2.015.709 murid, sesung
guhnja sudah seimbang dengan keharusan jang sebenarnja. 

Penjelesaian membagikan bantuan madrasah didjaga de
mikia:'l, sehingga bagian masing2 dapat diterima oleh jang 
berhak dengan semestinja dan untuk itu setiap pembagian 
harus dihadiri oleh beberapa instansi, diantaranja pamong
pradja. 

Rentjana pembagian 4 kali dalam setahun, akan terasa 
berat sekali oleh Pengurus madrasah/Kepala madrasah, kare
na sedikitnja penerimaan, sedang ongkos2 perdjalanan jang 
harus dikeluarkan dari pelosok ke-ibukota Kabupaten/Kewe
danaanjKetjamatan (tempat pembagian) akan melebihi djum
Iah bantuan jang diterima. 

Penjelenggaraan bantuan uang madrasah tahun dinas 
1954 belum selesai, karena: 
a. Datang kredit sangat kRsip, 
b. kantor Daerah belum djuga. selesai membuat persiapan2 

surat keputusan pemberian bantuan, karena kesemuanja 
dilakukan ( didjalankan dengan surat-menjurat). 

2. Kepada madrasah pertjobaaan jang diasuh oleh P.B.N.U .. 
P.B.P.U.I. dan P.B. Muhammadijah untuk tahun 1954 tidak 
diberi bantuan, ka1·ena s.p.d. b~ntuan jang diberikan pada 
tahun 1953 belum djuga dikirimkan kepada Djapenda. 
Madrasah pertjobaan di Tjawang Djakarta-Raja rnendapat 
bantuan istimewa. 
Bantuan kepada P.G.A. Pertama Partikelir barulah berupa 
bantuan uang biasa dan beberapa alat2 peladjaran sedikit. 

3. Pada umumnja selainnja bantuan uang, alat2 sekolah 
madrasah2 sangat men~hadjatkan djuga bantuan guru 
agama dan/atau urnum. Bagi madrasah2 jang telah mema-



djukan permohonan bantuan guru agama, setelah diperiksa 
sebagai jang diterangkan pada pasal 4 Peraturan Menteri 
Agama No. 7 /1952 dan ternjata memenuhi sjarat, telah 
dipenuhi berdasarkan ketentuan::i jang telah ditetapkan oleh 
Djapenda, diantaranja mendahulukan penempatan tammat
an P.G.A. Atas (berikatan dinas) dari pada tjalon partikelir. 

4. Untuk bautuan gurn nmom menghadapi kesulitan, karena 
K.U.P. masih eng~an n1enjetucljoinja, djika tjalon2 itu bu
kan tammatan P.G.A. Atas Negeri. 

B. Kepanduan. 
Soal kepanduan dikalangan madrasah telah diidam-idam

kan sedjak tahun 194 7, akan tetapi hingga sekarang sama 
sel<ali belum terurus. Baru pada achir tahun dinas 1954 oleh 
Djapenda diadakan hubungan dengan Djawatan Pendidikan 
Masjarakat Bg. Kepanduan dan dengan Kwartier Besar ikat
an Pandu Indonesia. 

Saran2 jang telah dikemukakan kepada pihak atasan 
ialah : 

1. Mengadakan kursus::i kepanduan di : 
a. Kantor Pusat Djapenda untuk Kapendap2• 

b. Kapendap untuk Kapendak2• 

c. Kapendak untuk madrasah:.!. 

2. Memberikan buku tuntunan: 
a. Scouting for boy's, 
b. Memandu di madrasah, 

akan tetapi hingga kini masih belum terdapat kata bulat 
dengan Djawatan Pendidikan Masjarakat tentang tjara peng
laksanaannja. 

V. P.G.A. Pertama/Atas/S.G.H.A./P.H,I, Negeri 

Sebagai jang telah ditetapkan dalam laporan ini (pemba
gian Inspeksi Umum), P.G.A. Atas/S.G.H.A. telah diubah 
bentuk dan lamanja beladjar mulai tahun adjaran 1954/1955 
dan konsekwensi perubahan itu ialah pemindaban murid2 

penggantian surat keputusan Ikatan Dinasnja dsb.nja. 
Sungguhpun bermatjam kesulitan jang dialami, namun ke

semuanja dapat diselesaikan dengan baik. 
Pembuatan konsept surat2 keputusan (instellings beslui

ten) asrama, sekolah2 latihan dsb. jang berhubungan dengan 
itu telah diselesaikan semua. 
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1. Penjelenggaraan tundjangan ikatan dinas: 
Pada umumnja karena kebanjakan murid P.G.A. Pertama/ 

Atas/S.G.H.A./P.H.I.N. diberi tundjangan ikatan dinas, jang 
pemberiannja diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri 
Agama No. 6/1950 tgl. 15-8-1950 tentang pemberian tundjang
an ikatan dinas kepada peladjar di Sekolah Guru Agama Islam, 
jang telah diubah dengan keputusan Menteri Agama No. FI 
1/4026 tgl. 2-4-1952 dan ditambah dengan keputusan Menteri 
Agama No. 141/4516 tgl. 20-3-1952 dan Peraturan Menteri 
Agama No. 8 th. 1952 tentang Pemberian tundjangan ikatan 
dinas 1954 penjelenggaraannja dapat dikatakan memuaskan. 

Sungguhpun masih ada djuga kelambatan penjelenggara
an surat2 keputusan tundjangan ikatan dinas karena kurang 
lengkapnja usul2 jang dimadjukan oleh Kep. Sekolah jang 
bersangkutan, akan tetapi pada umumnja tidak sampai menge
tjewakan. 

2. PentJa.butan tundjangan ikatan dinas dari beberapa pela
djar jang tidak/kurang mengindahkan perdjandjian, masih ada 
meskipun dalam djumlah jang sangat sedikit. 

3. Pemberian tundjangan ikatan dinas pada murid P.G.A. 
Pertama mulai tahun 1954 sangat dibatasi dan hanja diberikan 
kepada murid jang dipandang benar2 akan dapat mengikuti 
peladjaran2nja dalam waktu jang telah ditetapkan. Untuk itu 
kepala Sekolah jang bersangkutan harus mengadakan penja
ringan jang teliti dan tund.iangan ikatan dinas barulah diberi
kan setelah murid2 selesai disaring dalam masa 6 bulan. 

Kesulitan2 mengenai tundjangan ikatan dinas terdjadi atas 
murid perempuan, karena setelah mereka tammat atau 
bersuami dsb.-nja, banjak diantaranja jang tidak dapat men
taati lagi ketentuan2 penempatannja dari Kagri c.q. Djapenda 
dan melakukan tindakan2 ingkar akan d.iandji. Djumlah jang 
ingkar dari murid perempuan tamatan P.G.A. Atas/S.G.H.A. 
8 orang dalam tahun adjaran 1953/1954, diantaranja karena 
sesudah pengangkatan berdjalan 2 bulan mereka kawin dan 
segan tidak mau mendjalani tugasnja karena berdiauhan dg. 
tern pat suaminja. sedang . sebelum itu mereka tidak memberi 
tahukan kawin. Karena pengalaman jang pahit itu, maka mulai 
tahun adjaran 1954/1955 untuk murid perempuan dari P.G.A. 
Pertama N egeri tidak diberikan lagi dan pemberian tundjangan 
ikatan dinas itu hanja dilakukan kepada murid perempuan 
jang telah menduduki P.G.A. Atas, tetapi dengan tjatatan, 
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bahwa pemberian itu dilakukan setelah ada pengertian jang 
mendalam dari murid dan walinja tentang kewadjiban ikatan 
dinas. 

4. Perpindahan murid ikatan dinas dari satu PGA pertama 
sungguhpun dalam tahun dinas 1954 ada djuga, tetapi dalam 
djumlah jang sangat sedikit dan tidak mengalami kesulitan. 

5. Asrama2 dan sekolah!! latihan pada P.G.A. Pertama/ 
Atas pada umumnja telah dapat diselesaikan, demikian djuga 
,,instellingsbesluit''-nja. 

VI. Perpus~'l.l\aan agama. 
Bagian ini sampai achir tahun dinas 1954 hanja meng

urus/mengawasi perpustakaan jang mengenai pendidikan 
agama di sekolah!! Negeri/partikelir/madrasah2 • 

VII. Persediaan aJat= pengadjaran. 
Dengan dihapuskannja Depot Djapenda jang berada di 

Jogjakarta, maka Djapenda kini hanja mempunjai tempat 
penjimpanan buku2 jang dibagi-bagikan melalui toko2 buku/ 
penerbit!!. 

Kiranja dengan djalan demikian ternjata lebih sederhana 
dan hemat, tetapi tidak mengurangi besarnja (omvang) tang
gung djawab administrasi, pendjagaan (bewaking), pemerik
saan (controle) dari mutu (kwaliteit) barang, pengiriman/pe
nerimaannja. Kesulitan!! dalam mempersiapkan barang2 jang 
harus dikirimkan dan jang harus ditjap djawatan lebih dahulu, 
berkisar disekelilingnja kekurangan tenaga. 

Hingga kini pengiriman buku2/alat-alat kepada jang ber
kepentingan disalurkan melalui Kapendak:!. Karena djumlah 
barang:! itu sangat banjak, dan oleh Kapendak2 tidak dapat 
terus dibagi-bagikan kepada jang berhak, dan barang2 itu 
harus disimpan, padahal Kapendak2 tidak mempunjai gt:dang, 
maka banjak diantara alat2 itu rusak dan/atau hilang. 

Untuk menghindari kesulitan ini, sesungguhnja ada baik
nja djikalau kepada Kapendak2 diberi kredit guna menjewa 
gudang dengan luas k.l. 25 m2. 

VIII. S. R. I. 
Sekolah Rakjat Islam jang diasuh oleh Kagri c.q. Djapenda 

tersebar didaerah-daerah Lampung dan Atjeh mempunjai 
djumlah 190 buah. Sekolah2 tsb. jang telah didirikan oleh 
masjarakat sedjak zaman revolusi dan telah mendapat peng-

285 



akuan dari Pemerintah daerah/setempat, telah dioper/dite
ruskan oleh Kagri, sedang pendirian2 S.R.I. baru dengan sen
dirinja tak dapat diasuh/diurus/dibiajai oleh Pemerintah i.e. 
Kementerian Agama. 

Sungguhpun dalam tahun dinas 1953 kepada sekolah2 itu 
telah diberikan alat2 /perlengkapan, akan tetapi masih sangat 
kurang djika diperhitungkan dengan apa jang dihadjatkannja. 

1. Soal surat edaran Djapenda hal tak memperkenankan me
makai gedung/tenaga dari P.P.K. untuk keperluan udjian 
masuk P.G.A.P., karena kebetulan udjian j.a.d. itu diada
kan pada waktu sekolah2 P.P. & K. dalam libur besar, 
maka hal ini dapat memindjam gedung2 /tenaga tersebut 
jang kita perlukan. Diharap Sdr. berhubungan dengan PPK. 

2. KURSUS2• Untuk keperluan ini Djapenda telah merasa 
bahwa kekurangan tenaga administrasi. Sebab itu diren
tjanakan untuk mendapat djalan jang mudah. 

3. Dalam Konperensi di Bogor, telah diputuskan Kapendap2 

akan mengirimkan model:.: jang akan disimpulkan oleh Pa
nitya ketjil, untuk merundingkan pekerdjaan kita, tetapi 
sampai sekarang hal tersebut belum ditjukupi, bertambah 
pula bertubPnja pekerdjaan Djapenda bg. ini, maka sampai 
dewasa ini model2 tersebut dapat ditjiptakan. 

4. Udjian tjalon Guru Agama sudah 3 kali diselenggarakan. 
Tetapi penjelesaiannja sampai sekarang ada jang sudah ada 
jang belum. 
Menurut keputusan Kementerian Agama udjian sematjam 
ini tidak akan diadakan lagi, ketjuali untuk para Guru 
Agama jang belum beridjazah Guru, ini akan diadakan 
udjian tersendiri. Hal ini disebabkan, karena sampai seka
rang masih banjak Guru2 lulusan udjian tersebut, jang 
belum dapat diangkat, ketambahan pula lulusan P.G.A. jang 
setiap tahun berdjumlah k.l. 800 orang itu djuga harus 
mendapat tempat. 

5. Bantuan uang Madrasah : 
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a. Bantuan uang Madrasah tahun 1954 belum semuanja 
terselenggara (jakni di Luar Djawa Madura), karena 
dewasa ini, soal itu mendjadi buah pembitjaraan jang 
sangat ramai dan boleh dikata seperti orang berebutan 
sesuatu, sehingga hasilnja baru sebagian jang hanja 
tjukup untuk Djawa & Madura sadja. Sedangkan dae
rah lainnja masih ditangguhkan. 



Setelah itu pada bulan Desember 1954 terbentur oleh 
peraturan I.C.W. jang hasilnja baru dapat dikeluarkan 
dalam tahun 1955. Inilah nanti jang harus kita bitjara
kan bagaimana tjara melaksanakannja, berhubung su
dah lewat tahunnja (verjaard). 

b. HaP C.M. 2,3,4. Untuk th. 1954 ini boleh memakai jang 
lama, tetapi C.M. 4 ada perobahannja, jaitu harus ditan
da tangani oleh Penilik dan bukannja oleh Kepala Ka
pendak lagi. Untuk tahun2 seterusnja harus memakai 
C.M. baru. 
Untuk tahun 1955/1956 harus memakai C.M. baru dan 
pada achir Mei 1956 harus sudah ada ditangan Djapenda 
Beslit:i bantuan tersebut harus diteliti/dikoreksi betul2 
oleh Kepala Kapendap/Penjelenggara sendiri. 

6. Tentang P.G.A./P.G.A. Atas. Kedua P.G.A. ini sekarang 
mendjadi konpetensi Propinsi (administrasinja mendjadi 
konpetensi Kapendap, tehnisnja konpetensi Inspenda). Se
gala pengusulan l.D., harus melalui Kapendap. 

7. Alat2 Djapenda sering menerima laporan bahwa Kapendap2 

harus mengeluarkan lagi biaja2 untuk pengiriman barang:? 
jang diterimanja dari leveransir2• Hal ini tak diperkenan
kan, karena itu mendjadi tanggung djawab leveransir2 itu 
sendiri, sebab telah dibajar oleh Djapenda kepadanja. Me
njewa gedung untuk penjimpanan barang2 itu sementara 
belum dibagi-bagikan, dibolehkan. 

Sekianlah. Seterusnja kami minta supaja Sdr.2 meng
adjukan usuP/saran2 • 

Sambutan Pimpinan: 
1. Memang banjak sekali hal2 jang dialami oleh Bagian ini. 
2. P.H.l.N. sifatnja lain dari pada P.G.A., sebab itu tetap 

mendjadi konpetensi Djapenda. 

3. USUL-USUL/SARAN : 

Saran2 /usul2 ini diadjukan dengan tertulis (lihat arsip). 
Pendjelasan dari Sdr. Kepala Bg. Penjelenggara Djapenda 
( P. Sumarsono) . 

. Atas pertanjaan dari Sumatera Tengah jang bertanja 
kapan dikeluarkannja bantuan Madrasah th. 1954, didjawab: 
1. Sedatang Sdr. di Djakarta sehabis Konperensi ini. Otorisasi 

nja sudah datang. Jang harus dipikirkan itu, bagaimana 
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pelaksanaan pembagian tersebut supaja dapat sesuai de
ngan Spd.-nja nanti. Beslit:: tetap tertanda th. 1954 tetapi 
dilaksanakan bulan Juli 1955. Kini beslit2 itu sudah selesai, 
ketjuali Maluku. Tjara pembagiannja persis seperti tahun2 

jang lampau. Tjara pembagiannja dikirim ke Kapendak 
dengan wissel Pemerintah, setelah Djapenda menerima ren
tjana pembagian2 dari Kapendap, untuk mendjaga supaja 
uang tersebut djangan terlalu lama tertahan di Kapendak2

• 

2. Dalam waktu pembagian, harus disaksikan oleh orang2 

dari Kapendap dan pihak2 Inspeksi (Penilik/Pemeriksa atau 
lainnja). 

3. Para saksi2 itu harus tahu sendiri, bahwa uang jang diteri
ma oleh masing2 Madrasah itu memang betul2 sudah tjotjok 
dengan beslit dan kwitansinja. 

4. Harus diketahui pula oleh P.P. Hal ini untuk mendjaga 
tuduhan:: jang bukan2 • 

5. Kepala Kapendap jang harus bertanggung djawab djika 
ada hal2 jang tak diinginkan. 

6. Bantuan tahun 1955 djuga akan dikeluarkan tahun ini pula. 
7. Beslit bantuan harus diparap sendiri oleh Kepala Kapendap, 

setidak-tidaknja Kepala Penjelenggara. 
8. C.M. dapat dipergunakan jang lama dan sedatang Sdr. di

tempat masing2 , harus lekas mengirimkan C.M. untuk th. 
1955 ini. Dan tidak akan diadakan susulan2• 

Maluku: 
Keberatan kalau melalui Kapendak2 sebab mereka itu 

belum sebagai Bendaharawan. Tetapi harus melalui K. P. S . 
. (sama dengan P.P. di Djawa) dengan harapan supaja diberi
kan kepada Pengurus Madrasah-madrasah dengan di
saksikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Ketjamatan 
setempat. 

D;awa Barat: 
Restant C.M. jang lama sudah tak ada. Bagaimana djalan 

jang akan kita tempuh? 

Atjeh: 

Wissel2 Pemerintah kalau dikirim ke Kapendak2 tak dapat 
ditukar, karena Kantor2 pos ditempat2 itu tak mempunjai uang 
jang tjukup untuk menukar /membajar wissel itu. Diminta di
tudjukan ke Propinsi sadja. 
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Smnate1·a Te;igcr.h: 
Pengiriman uang tak perlu menunggu datangnja rentjana 

pembagian, supaja lekas berlaku, sebab ditengah perdjalanan 
sangat lama. Diminta pengiriman via Propinsi sadja seluruhnja. 
Sumatera Selatan: 
1. Madrasah2 jang djauh dari Kapendak, biaja perdjalanannja 

sangat banjak, sehingga ada kalanja uang jang akan diteri
ma lebih sedikit dari uang jang harus dikeluarkan untuk 
biaja pengambilan. Minta dipetjahkan dengan djalan lain. 

2. Alamat2 poswissel harus betul, djangan sampai kesasar2. 

Nusa Tenggara: 
1. Idem Sumatera Tengah. 
2. I d e m Maluku. 

Sulawesi: 
1. I d e m Atjeh. 
2. Karena keamanan terganggu, tak mungkin untuk membagi

kan bantuan tersebut ke Kapendak2 langsung. Minta diki
rim via Propinsi. 

Djaka'rta: 
C.M. Minta supaja dapat diselesaikan k.l. 2 bulan. 

Djawab: 
1 ... Prinsipnja, pembagian uang bantuan tersebut bersandar 

kepada peraturan2, supaja uang itu betul2 diterima 100% 
oleh Madrasah2 itu untuk digunakan seperti jang tertulis 
dalam Peraturan Menteri Agama No. 7 dan di C.M. Untuk 
daerah2 diluar Djawa Madura, akan diadakan instruksi lagi 
tersendiri mengingat keadaan2 dewasa ini. (Hal ini dipu
tuskan setelah menerima beberapa usul2/saran2 dari Ka
pendap2). 

2. C.M. untuk tahun ini supaja memakai model lama. Kalau 
sudah habis, harap membuat sendiri. Pada bulan Agustus 
supaja sudah ditangan Djapenda. 

3. Udjian masuk P.G.A. sudah diserahkan kepada Propinsi, 
tetapi udjian penghabisan belum dapat diserahkan. 

4. Udjian _tjalon G.A. Permintaan idjazah harus diperlengkapi 
sebagaimana jang tertjantum pada peraturan tentang ha.I 
lnl ·~; , .,.., ''I:'!\ ... . -~ ....... ,~\ 

5. Udjian G.A. tingl<at lebih tinggi. Hal ini setelah diper-
djuangkan maka ditolak. Mereka itu tidak diberi idjazah, 
tetapi hanja diberi surat keterangan lulus. Guru:.? jang lulus 
ini belum diakui bevoegd untuk Guru Sekolah Landjutan. 
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Semua pengangkatan Panitya harus dilampiri 14 kali daf
tar Panitya tersebut (rangkap 14) jang tidak boleh di
tanda tangani. 
Beslit Panitya udjian Guru Agama tingkat lebih tinggi 
sementara dipersamakan dengan Panitya Udjian Tjalon 
Guru Agama S.R. dan ditetapkan oleh Propinsi. 

6. Pemba.giau alat:: : 
1. Kapendap tak perlu membajar perongkosan pengirim

an alat:.i tersebut, karena ini sudah mendjadi tanggung 
djawab pengusaha sendiri. 

2. Instruksi2 diakui bahwa sangat lambat datangnja, di-
sebabkan banjak betul pekerdjaan:.i. 

Buku~ restan dari Jogja jang disampaikan ke Kapendak/ 
Kapendap harus diberikan kepada Madrasah:.i jang patut 
memakai buku:.i tersebut. Djika tak ada harus dimasukkan 
pada Perpustakaan. 

7. P.G.A. Banjak Kapendap2 jang belum pernah mengun
djungi P.G.A.:.i. Diharap lekas dikundjungi. 
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2. Penempatan abituriem P.G.A. akan disesuaikan dengan 
keinginan mereka. Kapendap hanja minta supaja lekas 
memasukkan daftar berapa orang jang diperlukan. 

3. Pendaftaran P.G.A. Partikulir harus lekas dilaksana
kan dan dikirim ke Djapenda, sebab akan mendapat 
bantuan matereel. 

4. ldjazah abituriem P.G.A. di Bogor, belum dapat dibe
rikan, karena mereka masih belum lunas I.D.-nja. 

5. Bekas murid P.G.A. 6 th., kalau mereka belum di
angkat; maka I.D.nja masih tetap diterima. 

6. Anak2 jang lulus P.G.A. tersebut, sudah diangkat mu
lai tgl. 1-2-1955. · 

7. Lulusan P.G.A. atas dapat diterima di P.T.A.l.N. tiada 
udjian lagi asal angka rnereka baik 

8. Bantuan Madrasah belum sama dengan bantuan2 jang 
diselenggarakan oleh P .P. & K. Ini masih dalam taraf 
perdjuangan kita. 

9. Buku2 handleiding Guru dan buku untuk murid S.R. 
jang mendapat peladjaran Agama, masih diusahakan. 



10. Jang mendjadi Pemimpin asrama P.G.A. direntjanakan 
harus Guru P.G.A. itu sendiri. 

11. Bantuan kepada Ponsok Pesantren sedang dalam taraf 
perdjuangan. 

12. Kursus Guru Agama akan diadakan perobahan2• Per
obahan itu kini sedang direntjanakan. 

Pim.pinan: 
Hal2 jang telah kita perbintjangkan ini kami harap dja

nganlah Sdr.2 tergesa-gesa mengharapkan buahnja, karena 
hal2 itu tentu memerlukan waktu jang lama. 

Sidang ditutup djam 13.00. 
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SIDANG KELIMA 

Tempat : Seger W aras, 
Tanggal 29-6-1955. 
Djam 8.30 - 13.15. 
Pimpinan: Abd. Gafoer. 

1. PEMBUKAAN. 

Setelah membatja alfatihah bersama, lalu ditegaskan bah
wa rapat ini rnemperbintjangkan hal-keuangan. Adapun ke
pegawaian diundurkan setelah keuangan nanti. 

Pembitjaraan selandjutnja diserahkan kepada Sdr. Adami. 

2. KEUANGAN. 

Setelah bersalam, kemudian minta kepada hadirin, bila 
nanti ada kesalahan:? harap dipermaaf, karena sebetulnja tugas
nja masih didalam darurat. 
Organisasi keuangan Djapenda: 

1. Dengan adanja Peraturan ~Ienteri Agama No. 29 tahun 
1952 susunan keuangan ini hampir sama dengan susunan 
keuangan di Kagri. 
(Seterusnja dibatjakan perslag keuangan. Lihat perslag 
laporan Djapenda tahun 1954). 

2. Djapenda dalam hal ini sama sekali belum merupakan 
otonomi. Pertanjaan lisan kepada Sekdjen. mendapat dja
waban memang akan mendapat otonoom sampai daerah2 • 

Soalnja tinggal menunggu apakah daerah2 itu telah dapat 
menerima otonomi tersebut. 

3. Dewasa ini umpama Kapendak2 melakukan kesalahan2, 

maka ia didamprat oleh 3 instansi atasannja jaitu: Kapen
da, Djapenda dan Kagri. Kalau sudah otonomi tak demi
kian, Djapenda hanja bersifat menunggu, Kapendap jang 
memimpin, Kapedak jang melaksanakan. 

4. Perkembangan/personalia keuangan Djapenda: 
Lahirnja hal ini boleh dikata baru tgl. 1-7-1953. Ia terdiri 
dari 4 orang, lalu mendjadi 8 orang. Pada achir tahun 
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1954 mendjadi 15 orang setelah mengalami mutasi k.l. 10 
kali. Hal ini menjebabkan kelemahan-kelemahannja. 

5. Pengalaman2 selama tahun 1954. Penerbitan otorisasi ku
rang tepat waktunja, sangat terlambat, sehingga ada kala
nja telah lewat waktu. Sebagai tjontoh otorisasi untuk 
Kursus tahun 1953 baru keluar pada bulan Desember '53; 
pelaksanaannja tentu sadja dalam tahun 1954, sehingga 
Spd.nja sampai sekarang belum djuga selesai. 

6. Pembelian alat-alat perlengkapan sangat tak memuaskan, 
sehingga ada jang terpaksa menjewa mesin tulis dsb., hal 
ini telah diadukan kepada Kagri, tetapi sampai dewasa 
ini belum mendapat perobahan (sedang dalam perdjuang
an). Kendaraan bermotor masih terus diperdjuangkan, 
begitu pula sepeda. 

7. Pegawai:.? Djapenda banjak jang baru, formasinja tidak 
tambah, sedangkan pekerdjaannja makin bertimbun2• 

8. Sebagian Kapendap/Kapendak sering tidak menaati in
struksi2 atasan. Hal ini menghambat kelantjaran otorisasi=l 
j. a. d. Tambah lagi banjaknja instruksi2 Kagri jang 
simpang siur itu, menjebabkan kelambatan2 mengerdja
kan S.P.D. 
Dari Kapendap/Kapendak2, sering inventarisnja tidak di
lengkapi dengan keterangan2 jang menggambarkan udjud 
barang itu, umpama medja tulis berupa ukuran latjinja 
dsb., melainkan hanja disebutkan sadja medja tulis. 

9. Pengiriman Dop sering:.? menjalahi peraturan, umpama 
Dop Kapendak dikirimkan langsung ke Kagri/Djapenda, 
padahal tjukup di Kapendap sadja. Rentjana perdjalanan 
sering tidak dikirimkan ke Djapenda. 

10. Penghematan. Terlaksananja kementerian kita ini tergan
tung kepada keuangan. Sebab itu kita harus selalu meng
hemat keuangan kita. Segala sesuatu jang tak perlu, dja
ngan diperlu-perlukan. 

11. Segala model2 buku2 keuangan akan diusaha.kan oleh 
pendak2 diharap berdisiplin/patuh kepada instruksi:.i atas
Kagri supaja dapat serupa dan hemat. Kapendap2/Ka
annja, supaja Djapenda/Kagri dapat selekas mungkin mern 
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Daftar inventaris harus lekas dipenuhi, karena ini untuk 
bahan2 perdjuangan kita ke Kementerian Keuangan guna 
menambah djumlah alat:: tersebut. 
Permintaan kendaraan (sepedamotor). Ini sebetulnja ha
nja usaha Kagri. Sedangkan Kagri sendiri tidak mempu
njai kredit hal ini. 

12. Hal Laporan. Ini sangat penting, sebab itu djanganlah 
sampai diabaikan, karena dapat mendjadikan halangan be
sar untuk penjelenggaraan administrasi. 
Kesimpulannja: Hal keuangan itu harus praktis dan disi
plin, kalau tak demikian akan berakibat tak baik. 

3. TANJA DJAWAB DAN SARAN2 DARI KEP. KAPENDAP. 
(usuP/saran2 disampaikan dengan tertulis). 

Komentar pimpinan: 
1. Membeli barang2 lebih dari Rp. 200,- harus minta izin 

dulu ke Kagri, baru kemudian ke K.P .P. 
2. Pos untuk membajari guru!! agama jang berada didaerah 

kekatjauan tak dapat disetudjui. Hal ini disanggupi akan 
diusahakan dengan djalan lain. 

3. Distribusi sepeda untuk Guru Agama Honorair tak dapat, 
karena ini bukan pegawai Negeri. 

4. Pemberian buku2 untuk pedoman, beium dapat, karena 
keadaan keuangan dewasa ini belum mengizinkan. 

5. Pertanjaan lain~nja ditunda. 

Dari P. Arifin: 

Dalam hal melakukan keuangan itu seharusnja dilakukan 
apa adanja sekarang, kemudian mentjari apa kekurangan-ke
kurangannja. Sesungguhnja Djapenda/Kapendap harus meng
awasi Kapendak!! tentang : 
a. Bantuan Uang Madrasah jang k.l. Rp. 15 djuta. 
b. Ikatan Dinas jang k.l. Rp. 40 djuta. 

Pengawasan2 ini harus diadakan tiap2 3 bulan sekali. Te
tapi disesalkan, dewasa ini keadaan f ormatie tak mengizinkan. 
Hal2 sematjam ini akan ditindjau kembali dan akan diselesai
kan dalam waktu k.l. 6 bulan j.a.d. 

Kemudian diriwajatkan apa sebabnja di Inspenda sampai 
terlandjur diberi tenaga 14 (empat belas) orang itu. Seterusnja 
akan dirobah lagi dan akan diberi tenaga administrasi kira 2 

3 (tiga) orang sadja. 
Pembagian u ang ban tu an Madrasah boleh dikatakan sudah 

beres. 
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Ikatan Dinas di P.G.A.2 belum beres, masih banjak djalan 
untuk menudju ke ketjurangan2. Selain itu di P.G.A. tersebut 
ada kalanja dilakukan ketjurangan2 lain, diantaranja menarik 
uang dari Murid2 katanja untuk membuat ini dan itu. Apa 
pula jang sampai 2 tahun tidak pernah mengadakan pembu
kuan keuangan. Sebab itulah maka dewasa ini P.G.A./P.G.A. 
Atas dalam lapangan administrasi/keuangan diserahkan penuh 
kepada Kapendap2• 

Smnatera Utara: 
1. Minta pendjelasan apakah Djawatan Urusan Agama itu 

berbeda dengan Pendidikan Agama? Dimaksudkan tentang 
pembagian mobil2 dinas. 

2. Mengharap kepada Kagri supaja mengadakan seorang 
Pengawas Keuangan untuk mengawasi keuangan Kapen
dap, Kuak, Kapendap. 

Dari pimpinan: 
a. Kendaraan mobil tidak diotonomikan kedaerah2, sampai 

dewasa ini Djapenda belum mengetahui mana jang 
sudah/belum menerima mobil2 itu. Hal ini akan diadju
kan ke Kementerian Agama. 

b. Menurut Peraturan Kementerian Agama, djika memang 
didaerah-daerah itu belum ada vertikaalnja, maka hal 
pengawasan itu dilakukan oleh lnspektorat2 daerah. 
Kalau masing= sudah berdiri, maka masing= Kepala ber
tanggung djawab tentang hal ini. 
Segala Pengawasan sesuatu anggaran Kementerian se
harusnja dilakukan oleh Menteri/Kementerian. Adapun 
pemeriksaan jang dilakukan oleh Djawatan/Daerah2 itu, 
hanja bersif at kasopname sadja. 

Atjeh: 
1. Otorisasi jang dikeluarkan oleh Kagri untuk tahun 1952 

dibatalkan karena sudah verjaar, kemudian dibaharui un
tuk tahun 1953 inipun verjaar lagi, dan dibatalkan lagi, 
lalu dibaharui untuk tahun 1954 inipun batal pula karena 
verjaar lagi. Diminta supaja hal ini mendapat perhatian 
dan pengeluaran otorisasi itu supaja tidak didjatuhkan pada 
bulan jang penghabisan tahun2 itu. 

2. Pengiriman barang2• Biaja kantor hanja sedikit. Sedangkan 
barang2 dialamatkan ke kantor. Untuk menebus barang2 

ini biaja kantor tak mentjukupi. Diminta supaja pengirim 
memberi voorschot untuk keperluan itu. 
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Dari Pimpinan: 
1. Otorisasi jang kembali itu disebabkan keadaan keamanan 

di Atjeh waktu ini terganggu. Sebaiknja hal ini supaja di
adjukan ke Kagri untuk diselesaikan. 

2. Biaja2 itu ditanggung oleh pengusaha2 sendiri, bukan men
djadi be ban keuangan Kapendap:! /Kapendak2. 

Kalimantan: 
1. Sesuatu Kapendak diberi otorisasi untuk membeli mesin 

tulis, tetapi sampai sekarang belum diizinkan oleh K.A. 
P.P. Minta supaja diselesaikan, dan sementara masih dalam 
perdjuangan, otorisasi itu djangan dibekukan. 

2. Karena banjaknja penerimaan alat2 , padahal kami tak 
punja tempat penjimpanan, maka terpaksa menjewa gu
dang. Persewaan ini mula:! ditolak, tetapi kemudian diizin
kan dengan alasan2 ,,karena sudah terlandjur", kedjadian. 
Hal ini diminta perhatian. Bagaimanakah selandjutnja 
kalau kedjadian begitu lagi, pada hal kami tak mempunjai 
tempat sama sekali untuk penjimpanan itu. 

3. Honorarium Gr. Agama supaja dikeluarkan seperti gadji 
pegawai2, djangan diperlambat. Hal ini dianggapnja seperti 
uang rapel sadja oleh C.K.C. setempat. 

4. Pembagian sepeda untuk Pegawai, harganja sangat mahal, 
apa lagi lalu ditambah segala biaja2 pengiriman dsb., se
hingga harga tersebut djauh lebih mahal dari harga pasar. 
Mohon diperendah harganja. 

5. Gedung P.G.A.: P.G.A. Bandjarmasin selalu pindah2 tempat 
karena tak mempunjai gedung sendiri. Hal ini sangat meng
ganggu peladjaran murid2 tsb. Dikuatirkan P .G. ini akan 
mati karena itu. Diminta supaja diusahakan mempunjai 
gedung. 

Djawaban: 
1/2. Diharap berusaha mendekati K.A.P.P. Penolakan tsb. 

minta diadjukan ke Kagri dengan surat. 
3. Diharap memberi pendjelasan kepada Guru Honorair, bahwa 

honorarium itu djangan dipandang sebagai pokok pengha
silan, tetapi sebagai penghormatan. 

4. Ini sebetulnja Kagri tak punja kredit untuk pembelian se
peda itu. Kredit ini jang mempunjai Kementerian Keuangan 
Diminta hal ini supaja diadjukan surat ke Kagri. 

5. Untuk gedung P.G.A. ini kepada Gupernur sudah diserahkan 
voorschot biaja pembuatan gedung tsb. sebesar Rp. 500.000. 
(setengah djuta rupiah). Kapendap tak usah memikirknn 
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hal ini sebaiknja hanja menantikan sadja penjerahan 
gedungnja. 

Sumatera Tengah: 
1. Menguatkan segala usul Djapenda ke Kagri. 
2. Diharap Djapenda/Kagri memberikan kelonggaran menge

nai pembelian barang2 jang diperlukan oleh Daerah2• 

3. Usul pembelian barang2 (meubelair) selalu ditolak. 
4. Ongkos pengangkutan barang2 ada sebagian jang sudah 

terlandjur dimintakan ke K.P.P. 
5. Guru Agama jang memegang 2 sekolah, apakah diberikan 

ongkos perdjalanannja? 
6. Biaja Kantor nadeligsaldo tahun 1954 minta supaja lekas 

dipenuhi. 

Djawaban KAGRI: 
2/3 Hal ini kita selalu terbenttir oleh keadaan keuangan Ne

gara dewasa ini, djadi tak/belum dapat kita laksanakan. 
4. Kekeliruan itu harus dibetulkan. 
5. Diharap supaja ditukar sadja dengan Guru Agama Hono

rair jang berasal dari daerah itu. 
6. Akan diusahakan. 

Djam 23.15 rapat ditutup. 
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SIDANG KEENAM 

Tempat 
Tanggal 
Djani. 
Pimpinan: 

Balai IstiTahat ,,Seger WaTas". 
29-6-1955. 
20.00 - 21 .20. 
Sdr. R.A. Gafoer. 

1. USUL-USUL. 

Dalam sidang ini dibitjarakan usul jang akan dimadjukan 
kepada Kementerian Agama tentang waktu minimum menga
djar bagi guru agama, rentjana usu! tersebut dirumuskan oleh 
Nusa Tenggara dan Kalimantan. 

Bunji rentjana usul itu. sebagai ·berikut: 
Diusulkan supaja: 
:Minimum waktu mengadjar bagi guru agama tetap, 

1. di S.M.A. 12 djam. 
2. di S.M.P. 18 djarn. 
3. di S.R. Kota 20 djam. 
4. di S.R. plosok 24 djam. 

Jang berlaku sekarang. 
Minimum waktu mengadjar bagi guru agama tetap, sbb.: 

1. di S.M.A. 18 djam. 
2. di S.M.P. 26 djam. 
3. di S.M. Kota 30 djam. 
4. di S.h1. plosok 24 djam. 

Pimpinan: 
Bagaimana pendapat Sdr. tentang usul minimum itu, dan 

dengan ini saja beritahukan, bahwa di P.P.K. minimum tidak 
ditetapkan, hanja maximum jang ditetapkan, dan djika lebih 
dari maximum Guru2 itu mendapat lembur. Adapun minimum 
diserahkan sadja pada Inspektur. 

Sumatera Tengah: 
Saja harap, kita bertindak sadja seperti P .P .K. 

Nusa Tenggara: . 
Dasar rentjana usul kita itu, ialah: 
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1. menjokong perdjuangan ummat Islam; 
2. supaja ma ta peladjaran agama dapat merata; 
3. mengingat bahwa Djapenda akan mengangkat hanja ta

matan P.G.A. sadja. 
4. Kita berusaha menghilangkan honorarium, guna penghe

matan keuangan negara. 
Maluku: 

Saja belum dapat memadjukan apa2• 

Djawa Tengah: 
Setudju dengan Nusa Tenggara, saja pandang hal itu sulit 

untuk dapat penjelesaian dengan K.U.P . 
Smnatera Selatan: 

Menurut aturan sekarang, untuk plosok, m1mmum 24 
djam. Itu sebetulnja 24 djam untuk plosok sangat kurang. 

Djawa Barat: 
Usul kita lebih baik tangguhkan sadja dahulu, sampai 

kita mengetahui P.G.P. baru. 

Pimpinan: 
Sebetulnja zonder Sdr.2 kami dipusat dapat membuat 

rentjana masa mengadjar itu, tetapi kami ingin mendengar 
suara Sdr.2 supaja Sdr.2 ikut menentukan. 
Smnatera Ut;ara : 

Usul Panitya Perumus itu saja anggap terbaik, mengapa 
diplosok lebih banjak waktunja, sebetulnja diplosok tjukup 
djika 15 djam sadja. 

Ansor: 
( setelah diminta pendapatnja oleh Pimpinan). 
Bagi saja setudju dengan Sumatera Utara, diplosok mus

tahil dapat terlaksana 24 djam. Hendaknja dikota diperbanjak 
sampai 24 djam, sedang diplosok tjukup 6 djam. 

Suniatera Selatan : 
Saja idem Sdr. Ansor, dengan tambahan ,,Minimum di 

S.R. tiga tahun dikota dalam lingkungan istimewa, sebanjak 
8 djam, dan di S.R. 6 klas diplosok dalam Iingkungan biasa 6 
djam. 

Ansor: 
Untuk sekolah landjutan tidak usah mengadjukan apa2 itu 

terserah pada daerah, sekolah rakjat sadja jang diadjukan. 
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Arifien: 

Sdr.2 kini K.U.P. belum mengisi berapa djam untuk seko
lah2 itu djadi sekarang ini kosong, oleh karena itu djika kita 
tidak memadjukan rentjana uutuk mengisinja, nanti K.U.P. 
sendiri menentukannja tjelaka kita. 

Oleh karena itu, djika kita tak dapat merumuskannja se
karang, izinkanlah saja beramanat, supaja setibanja Sdr.2 di
tempat masing:.i nanti, hendaknja Sdr.2 pikirkan, dan kirim 
pada kami. 

Arifien: 

Sdr.2 sampai pada rapat chususi ini, saja merasa sangat 
berbahagia. Bantuan Sdr.:.i dalam melaksanakan berlangsung
nja sidang kita ini sangat berharga sekali. Saja atas nama 
staf Djapenda, mengutjapkan terima kasih pada Sdr.2 dan 
djika ada kesalahan~, supaja dimaaf. Saja utjapkan selamat 
pulang, dengan tenang, damai dan tenteram. 

Iv! a l u k u : 
(wakil dari scgenap Kapendap). 
Bapak Kepala Djapenda ! 

Kami telah menerima amanat2 atau petundjuk2 jang ber
harga dari Bapak. Semoga segala amanat dan petundjuk itu, 
dapat kami djalankan dengan baik, dan semoga pula segala 
putusan2 jang telah kita ambil selama Konperensi ini men
djelma kenjataan2• 

Begitu pula, kami utjapkan terima kasih atas pimpinan 
Bapak, dan semoga kita selalu mendapat bingkisan dan tun
tunan dari Bapak. 

Selain dari itu, karena Bapak akan pergi menunaikan 
rukun Islam jang ke-V, kami do'akan semoga selamat dan se
tibanja nanti dapat pula memimpin kami lagi, dengan pimpinan 
jang bidjaksana. 

Pada penutup. Sdr. Mahmud Junus membatjakan do'a. 
Sidang ditutup djam 21.20. 
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KESIMPULAN RAPAT-RAPAT CHUSUSI 

I. MENGENAI KETATA-USAHAAN. 

1. Ol'ganisatoris. 
a. Djangan sampai ada pekerdjaan2 administrasi terlepas 

dari pimpinan dan tanggung djawab pimpinan tata
usaha. 

b. Pemisahan antara pedjabat administratief dan pedjabat 
tehnis dalam tahun ini djuga diselenggarakan. 

c. Supaja penetapan Menteri Agama No. 10 tahun 1953 
ditindjau kembali (Ini dimasukkan pada kesimpulan 
personalia) . 

2. Systeem: 
Supaja ada kesatuan administrasi dikantor. 
a. tingkat pusat. 
b. ,, propinsi. 
c. " kabupaten dan 
d. ,, disekolah-sekolah. 
Kesemuanja itu hendaknja disimpulkan dalam sebuah buku 
untuk didjadikan handleiding bagi pegawai~ administrasi. 
Supaja diadakan kursus2 administrasi dengan mempergu
nakan handleiding tersebut diatas. 

3. Alat• jang diperguna.kan: 
Barang2 (formulir2) jang sudah diadakan uniformatie- dan 
normalisatienja, supaja oleh pusat ditjetak centraal pada 
pertjetakan negara dibagikan ke kantor2 administrasi di
daerah2. 

II. MENG EN AI KEPEGA W AIAN: 
1. Berhubung dengan timbulnja sjarat2 baru bagi pengang

katan pegawai/guru2 agama dalam keadaan tidak sekali
gus, maka diusulkan supaja segala usul2 jang telah diadju
kan oleh Kapendap2 sebelum sjarat2 baru itu disampaikan 
kedaerah-daerah akan terus dilaksanakan oleh Djapenda 
menurut procedure pada waktu usul diadjukan. 

2. Kepindahan pegawai2 dari daerah jang aman kedaerah jang 
kurang aman berhubung dengan alasan:? politik atau lain
nja, maka diusulkan supaja mendapat kenaikan pangkat 
luar biasa sebagaimana pernah berlaku bagi pegawai dalam 
lingkungan Kementerian Dalam Negeri. 
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3. Berhubung dengan adanja peraturan jang memperbolehkan 
pegawai!! negeri untuk mengadjar pada sekolah:.i dalam ling
kungan Kementerian P.P. & K. dalam masa dinas djam 
bekerdja, maka diusulkan supaja diadakan pula peraturan:.i 
jang sama untuk mengadjar pada sekolah:.i dalam lingkung
an Kementerian Agama dan madrasah jang mendapat ban
tuan dari Kagri. 

4. Berhubung dengan sudah terasanja kekurangan tenaga pada 
Kapendap:.i disekolah perkembangan tugas dan tanggung 
djawab Kapendap2 jang makin lama makin besar dan luas, 
maka diusulkan supaja Penetapan Menteri Agama No. 10 
tahun 1953 dapat ditindjau kembali sehingga formasi Ka
pendap + Inspeksi Wilajah dapat mentjukupi 48 orang 
(tergabung antara Kapendap dan Inspeksi Wilajah). 

5. Oleh karena sampai sekarang, rnasih banjak diantara pe
djabat2 didaerah-daerah jang pangkatnja rnasih pakai 
acting dan pemangku jang telah dipangkunja ber-tahun2 , 

maka diusulkan supaja acting2 itu segera dapat dihilangkan. 

6. Berhubung banjaknja terdapat dalam lingkungan Djapenda, 
pegawai/guru2 jang djabatan pegawai bulanan, maka di
usulkan, supaja didjadikan pegawai2 organik. 

7. Mengingat kesulitan2 jang dipikul oleh pegawai2 dimasa 
ini dilapangan ekonomi jang mempunjai pengaruh besar 
bagi masing2 pegawai dalam menunaikan tugas kewadjiban
nja sehari-hari maka diusulkan supaja kenaikan gadji dan 
kenaikan pangkat bagi pegawai:i jang telah mempunjai 
tjukup sjarat untuk itu, diberikan dan diselenggarakan de
ngan segera dengan mengindahkan procedure jang berlaku. 

III. MENGENAI URUSAN KEUANGAN. 

1. Supaja Djapenda diberi otonomi dilapangan penjelengga
raan keuangan, agar dapat melantjarkan pekerdjaannja 
(otorisasi, verivikasi). 

2. Supaja diadakan classificatie ongkos kantor berdasarkan 
besar ketjilnja object dari Kapendak2 , Kapendap2 , sekolah2 

dibawah asuhan Djapenda, dengan mengingat rayon. 
3. Supaja kelengkapan J[antor sekolah2 dalam hal meubilair 

dan mesin tulis, dipenuhi menurut urgensinja. 
4. Supaja disegerakan penjelesaian pembangunan kantor2 

gedung2 sekolah dan asrama 2 menurut urgensinja. 
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5. Ke11cla1·na11. 
a. Supaja Kapendap/inspeksi2 masing2 ditjukupi kebutuh

annja akan kendaraan bermotor untuk dinas. 
b. Supaja Kagri mengadakan kredit pindjaman tidak ber

bunga kepada petugas:.: teknis untuk kendaraan ber
motor. 

c. Supaja Kagri memperdjoangkan sepeda bagi guru2 /pe
ga wai-pegawai jang belum mendapat. 

d. Supaja Kagri mengusahakan fonds bagi guru2 jang 
mempunjai resort jang berdjauhan letaknja hingga ia 
terpaksa mengeluarkan ongkos perdjalanan teristimewa 
didaerah perairan. 

6. Supaja otorisasi dikeluarkan pada waktunja terutama 
kwartal IV, agar djangan sampai terdapat sisa kurang pada 
tiap-tiap tahun. 
Dan djika sisa kurang terdjadi akibat kasipnja otorisasi, 
maka hendaknja diusahakan anggaran susulan (suppletoir). 

7. Berhubung dengan kenaikan harga barang2 keperluan kan
tor diusulkan agar penghematan mengenai ongkos kantor 
ditindjau kembali. 

8. Supaja instruksi jang sudah dikeluarkan oleh Kagri Dja
penda dan Kementerian Keuangan, ditaati dan didjalankan 
semestinja. 

VI. MENGENAI PENJELENGGARAAN: 

1. Bantuan madrasah untuk tahun 1954/1955, dapat dike
luarkan tahun ini djuga. 

2. Tjara pembagian uang bantuan2 madrasah diluar Djawa 
dan Madura, dapat hendaknja diatur dalam satu ketentuan 
chusus. 

3. Bantuan madrasah, dapat hendaknja ditambah djumlah 
uangnja dari jang sudah2• 

4. Rentjana P.G.A. Di tiap keresidenan, supaja lekas dise
lenggarakan P.G.A. P/Negeri. 

5. Pengiriman buku2 dan alat2 pek.djaran ke Kapendak2 da
pat hendaknja diatur dengan sebaik-baiknja. 

6. Buku2 dikirimkan kepada Kapendak2, hendaklah buku!! 
jang benar2 dihadjat oleh madrasah. 

304 



7. Mutu peladjaran agama di P.G.A. supaja dipertinggi se
hingga dapat memenuhi hadjat masjarakat Islam dan para 
abiturien sungguh2 Guru Agama minded. 

8. Pendidikan achlaq peladjar2 P.G.A. supaja lebih diperda
lam umpamanja didjaga kesusilaannja ibadahnja, dan di
waktu penerimaan murid sjarat2nja diperberat, umpama
nja dengan pengakuan sanggup mematuhi sjarat Islam. 

9. Kapendap/Kapendak hendaklah lebih mentaati dan mem
perhatikan instruksi2 dari Djapenda. 

10. Usul tambahan: 
Pondok dan pesantren, hendaklah diberikan bantuan jang 
sama dengan madrasah. 
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Dengan penuh perhatian para peserta. Konperensi niengikuti uraian2 

kep. Djapena pada siclang chususi Djapena. 
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III 

D.JAPENA 

Sidang I tanggal 26-6-1955 djam 20.00 - 00.SO 

,, II ,, 27-6-1955 ,, 09.00 - 13.30 

., III 
" 27-6-1955 ,, 20.00 - 21.45 

,, IV ,, 28-6-1955 ,, 09.00 - 14.00 

" v ,, 28-6-1955 ,, 20.00 - 00.SO. 
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SIDANG PERTAMA 

Tempat : Panti Sila Hotel. 
Tanggal : 26 Dju.ni 1955. 
Djam 20.00 - 0.30. 
Pimpinan: H.A. Aidid. 

I. PIDATO PEI\IBUKAAN. 

Kita mengutjap sjukur kehadirat Allah S.W.T., karena 
kita semuanja sesudah satu tahun jang lalu bertemu di Sema
rang (Djawa Tengah) maka pada malam ini, kita jang terdiri 
dari petugas= Pusat Djapena sampai ke-Propinsi2

, dapat ber
temu kembali ditempat jang dingin sedjuk ini, jang kiranja 
dapat pula menjedjukkan otak kita untuk berpikir, jang 
sangat perlu bagi kita selama sidang~ kita dalam Konperensi 
ini. 

Dengan berkat Allah S.W.T. serta inajah dan taufikNja, 
semoga segala pembitjaraan jang kita lakukan, dapat pula 
menghasilkan buah jang berguna bagi masjarakat. 

Kita mengadakan Konperensi sekarang ini, adalah untuk 
menindjau gerak langkah serta usaha ~ jang akan kita ker
djakan dimasa depan. Persoalan• jang kita petjahkan dan 
rundingkan, adalah berat karena kita berada dalam suasana 
jang suram, terutama mengenai anggaran belandja dan keuang
an jang dialami oleh Negara kita. 

Saudara:, dalam hal jang seperti inilah Djapena harus 
lebih banjak mengutamakan kekuatan batin, dari pada ke
kuatan jang bersifat kebendaan. 

Telah hampir lima tahun Djapena berdiri, dengan menem
puh bermatjam= kesukaran, "slowly but surely" lambat tetapi 
tepat dan djitu. 
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Perkembangannja selama sekian tahun ini, membutuhkan 
banjak perobahan=, guna memperbesar dan menambah hasil 
serta mempertjepat langkahnja kearah kemadjuan. Tetapi se
bagai landjutan keadaan: dan kenjataan jang dibajangkan oleh 
Bapak Menteri Agama dan Sekdjen dalam pidato pengantar 
beliau pada sidang umum pertama, bahwa pada dewasa ini 
kita sedang terlibat dalam kesulitan= keuangan. 

Untuk mentjapai sesuatu jang lebih besar, maka tjara2 

bekerdja Djapena pada waktu sekarang ini, dalam menjeleng
garakan tugasnja, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama 
No. 9 dan 10, terasa kebutuhan kepada perobahan= jang me
nudju kepada perbaikan. Maka kesulitan jang mengenai ke
uangan inilah, jang harus kita petjahkan bersama dalam 
Konperensi ini, agar tjara bekerdja kita dalam menunaikan 
tugas kita sehari=, dapat lebih lantjar dari tahun jang sudah~. 

Mengenai Penjuluhan Masjarakat, dengan GAH-nja jang 
pada waktu ini telah hampir mentjapai djumlah seribu orang. 
pada tahun2 jang sudah lalu itu, telah berdjalan begitu sadja, 
dengan tidak ada pengawasan jang teratur. Hal ini haruslah 
kita pikirkan bagaimana tjaranja kita mengaturnja, terutama 
mengenai soal penilikan. Sebagai bahan pembitjaraan mengenai 
hal itu, telah ada konsepsinja, hanja belum dapat dironeo. Hal 
ini akan kita rembukkan setjara mendalam, sehingga dapat 
dibulatkan mendjadi rentjana kerdja seterusnja. 

Selain itu, dalam pidato Bapak Menteri Agama dan Sek
djen, banjak haP jang harus kita perhatikan, terutama me
ngenai masaalah2 N.T.R. jang mempunjai lapangan jang luas 
sekali untuk dikerdjakan oleh Djawatan kita. Mengenai pem
bangunan djiwa jang utama, dan usaha penerangan dilapang
an masjarakat agama ditanah air kita ini, berhubung dengan 
suramnja anggaran belandja Kagri tahun ini, maka kita harus 
dapat mempergunakan siasat ,,akal kantjil". Baiklah kita 
pahamkan kata= ini dalam artian maksud jang baik. 

Dengan ini sidang chususi Djapena ke-I ini saja buka, 
dengan Bismillahirrahmanirrahim. 

Sdr.=!! ! Sebelum kita memikirkan langkah kedepan, dan 
pembitjaraan= jang lain, marilah kita tindjau apa jang telah 
dapat kita kerdjakan pada masa jang lampau, sehingga dapat 
mendjadi bahan tindjauan kita untuk usaha= dimasa depan. 
Dan sebelum kita mulai, lebih dahulu saja ingin memperkenal-
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kan setjara istimewa kepada Sdr.', bahwa diantara pengun
djung= konperensi kita ini, bukan sadja terdiri dari keluarga 
dan petugas= kita jang beragama Islam, tetapi dihadiri djuga 
oleh petugas kita jg. beragama Hindu Bali, jaitu Sdr. Swendra 
Pemangku Kepala Bagian C pada Kapenap Nusa Tenggara. 

Dan untuk mengutarakan atjara penindjauan usaha Dja
pena ditahun 1954, maka saja persilahkan Sdr. H.M.S. Suaidy, 
untuk membatjakan teks pidato saja. 

Usa.ha2 D,jawatan Penerangan Agama dalam tahun 1954. 
Djawatan Penerangan Agama dalam kedudukannja se

bagai sound-box dari Kementerian Agama serta Djawatan=, 
Biro dan Bagian=-nja, djuga adalah pula sebagai pelaksana 
dari beleid politik Pemerintah umumnja dilapangan penerang
an, dengan clalil;z dan alasan2 agama, sesuai dengan U.U.D.S. 
Republik Indonesia dan Sila Ketuhanan Jang Maha Esa. 

Maka didalam menindjau basil pekerdjaan dan lapangan 
usaha jang dimasukinja didalam th. 1954 jang lalu, dapatlah 
kita bagi sebagai berikut : 

Lapangan politis. 
- Lapangan tehnis. 
- Lapangan administratif. 

I LAP ANG AN POLITIS : 
Adapun masalah kenegaraan dan kemasjarakatan jang 

dihadapi Djawatan Penerangan Agama, dalam mendjalankan 
tugas-pekerdjaannja dari segi politis, dapat kita simpulkan 
dalam 3 masalah jang terpenting: 

1. Masalah pemulihan keamanan, 
2. Masalah meredakan ketegangan9 dalam masjarakat. 
3. Masalah penglaksanaan pemilihan umum. 

1. M asalah keama.nan. 
Sebagaimana kita maklum, bahwa gangguai1 keamanan 

jang terdjadi dibeberapa daerah tanah air kita ini, sesudah 
penjerahan kedaulatan atau sebelumnja, seperti di Djawa 
Barat, Sulawesi, Kalimantan Selatan, Maluku, Djawa Tengah 
(Merapi Merbabu Complex) dan jang terachir di Atjeh, adalah 
merupakan bisul atau duri dalam daging bagi negara kita 
jang masih muda ini. Karena masalah gangguan keamanan ini, 
bukan sadja mengganggu ketenteraman hidup rakjat, lebih 
djauh lagi, ia merupakan batu perintang bagi lantjarnja pem
bangunan negara, bahkan kalau boleh dikatakan akan me
lumpuhkan potensi nasional seluruhnja. 
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Oleh karenanja Pemerintah sekarang ini, ataupun Peme· 
rintah jang sebelumnja mendjadikan masalah keamanan ini 
sebagai masalah jang terpenting dalam program Kabinet. 

Sebagaimana kita maklum, timbulnja gangguan keamanan 
dan kekatjauan dibeberapa daerah dewasa ini, bukan hanja 
semata-mata bertudjuan politik dalam arti umum, akan tetapi 
djuga mengandung aspek: keagamaan, seperti jang terdjadi di 
Djawa Barat, Sulawesi, Atjeh dan Kalimantan. Maka oleh 
karenanja, Kementerian Agama sesuai dengan tugasnja, harus 
turut tjampur tangan. 

Dalam usaha memulihkan keamanan ini, Pemerintah bu
kan sadja mempergunakan alat sendjata, berupa meriam dan 
mortir, tetapi djuga diusahakan dengan tjara offensif djiwa, 
jang bertudjuan untuk menginsjafkan kaum gerombolan itu 
sehingga mereka mau kembali kedjalan musjawarah, dengan 
tidak mempergunakan tjara kekerasan dalam memperdjoang
kan tjita= mereka. 

Usaha untuk menginsjafkan kaum gerombolan itu, Dja
watan Penerangan Agama adalah mengambil peranan jang 
terpenting, terutama dilapangan penerangan, jaitu dengan 
kerdja-sama dengan angkatan perang. Didaerah-daerah Staf 
Penerangan Agama bekerdja sama dengan pihak ketenteraan 
setempat. Dengan turut Staf Penerangan Agama dalam usaha 
memulihkan keamanan ini, banjak djuga hasilnja. 

Kita ambil sebagai tjontoh peristiwa peng-Islam-an Um
mat Kristen di Sulawesi oleh fihak gerombolan, sebagaimana 
jang tersiar dipelbagai pers ditanah air kita ini. Peristiwa tsb. 
adalah membawa suasana buruk dan ketegangan diantara 
golongan~ Islam dan golongan Kristen setempat. 

Provokasi jang ditimbulkan oleh gerombolan atau pihak= 
tertentu jang menghendaki timbulnja pertjektjokan dan per
musuhan antara golongan Islam dan Kristen itu, dapat diatasi. 
Ini adalah berkat adanja kerdja-sama antara pil1ak angkatan 
perang dan Staf Penerangan Agama setempat. 

Demikian pula seperti peristiwa di Atjeh, dimana ada di
antara rakjat dan pegawai11 negeri, terutama pegawai~ jang 
terdapat dilingkungan Kementerian Agama, jang terpengaruh 
oleh pihak gerombolan, tapi berkat seruan dan penerangan 
dari pihak instansi11 Kementerian Agama lainnja serta ang
katan perang, maka banjak diantara mereka jang terpengaruh 
itu, kembali kedalam lingkungan Pemerintah Republik. 
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Demikianlah setjara sepintas lalu pekerdjaan Djawatan 
Penerangan Agama dan Staf Penerangan Agama di-daerah ~ 
dalam usaha memulihkan keamanan, sekalipun hasil belum 
memuaskan, dan kita mengharapkan usaha:: dilapangan ini jg. 
lebih intensief dan teratur lagi. 

2. M asalah meredakan ketegangan dalam masjarakat. 
Sesuai dengan pertumbuhan suatu negara demokrasi, ter

masuk negara kita jang masih muda ini disaat2 mendjelang 
Pemilihan Umum, dimana partai2 politik ditanah air kita ini, 
giat mendjalankan kampanje, untuk mempropagandakan pro
gram partai. Sebagai akibat dari pertumbuhan demokrasi itu 
timbullah keruntjingan clan ketegangan diantara golongan= dan 
aliran= dalam masjarakat. 

Hal ini telah disinjalir, dengan berwudjud suatu ,,Pernja
taan" oleh Konperensi Kantor2 Penerangan Agama Propinsi 
seluruh Indonesia di Magelang, pada tanggal 24 Nopember '53, 
jang antara lain berbunji: 

,,Adanja kenjataan dalam masjarakat rakjat dewasa ini, 
jang berupa polarisasi, keruntjingan dan kegentingan antara 
golongan2 dan aliran dalam memperdjuangkan tjita2nja ma
sing2, dimana keruntjingan dan kegentingan itu, kadang= me
muntjak sampai kepada suasana panas, mengakibatkan me
luasnja destintegrasi dan paradoxal disegala lapangan. 

Keadaan demikian itu tentu tidak menguntungkan bagi 
rakjat dan negara, djuga pihak2 jang bersangkutan sendiri". 

Mengingat adanja pertanjaan Konperensi Magelang itu, 
dan melihat praktek kedjadian sehari-hari jang kita lihat dan 
kita. dengar sesuai dengan tugas clan lapangan pekerdjaannja, 
maka dirasa perlu Djawatan Penerangan Agama dan instansi2

-

nja didaerah mentjari ichtiar untuk mengatasi keadaan itu. 

Maka i.nilah sebabnja maka keluar PENETAPAN MEN
TER! AGAMA No. 7 TAHUN 1954 TENTANG USAHA 
PENERANGAN BERSAMA ANTARA ALIM ULAMA DAN 
PEMUKA2 ORGANISASI AGAMA. 

Adapun maksud dari Penetapan tersebut dapat kita sim
pulkan jaitu: menginstruksikan kepada Kantor= Penerangan 
Agama Propinsi dan Staf Penerangan Agama pada Kantor 
Urusan Agama Kabupaten diseluruh Indonesia, supaja dengan 
tjara jang sangat bidjaksana mengusahakan adanja pertemu-
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an: bersama, penerangan bersama, dimana alim-ulama dan 
pemuka dari pelbagai agama, organisasi dan partai agama 
mengambil peranan aktif. 

Maksud dan tudjuan pertemuan=, penerangan/tabligh ber
sama itu, ialah untuk menimbulkan suasana uchuwah, per
saudaraan, kekcluargaan dan semangat persatuan serta kerdja
sama guna mengurangi ketegangan dan keruntjingan antara 
satu sama lain, sesuai dengan kepentingan perdjuangan me
reka dan stabilisasi masjarakat dan negara dewasa ini. 

Demikianlah setjara ringkas isi dari Penetapan Menteri 
Agama No. 7 Tahun 1954 itu. 

Sekalipun dalam prakteknja Penetapan tersebut belum 
bisa berdjalan sebagaimana mestinja, disebabkan ada beberapa 
kesulitan dalam pelaksanaannja, terutama mengenai konsek
wensi keuangannja, tetapi djiwa dan idee dari pada Penetapan 
itu telah dapat didjalankan oleh Kantor= Penerangan Agama 
didaerah, jaitu melalui saluran Badan Koordinasi Penerangan 
Agama (B.K.P.A.). 

Adapun basil jang telah ditjapai oleh B.K.P.A. itu, dapat 
kami simpulkan sebagai berikut: 
a. dapat mewudjudkan Badan Koordinasi jang mendapat so

kongan organisasr1 Islam/ Alim Ulama jang bertugas dila
pangan penerangan Agama. 

b. dapat menjatukan taktik dan sikap dalam menghadapi 
aliran2 agama baru serta anasir subversif jang akan me
ngeruhkan masjarakat serta f aham dan kepertjajaan 
mereka. 

c. dapat meredakan ketegangan2 jang terdjadi dikalangan 
ummat beragama. 

d. dapat menarik simpati dan kepertjajaan organisasi= Aga
ma/ Alim Ulama kepada Djawatan Penerangan Agama serta 
instansi=-nja, sebagai saluran untuk menampung pelbagai 
masalah masjarakat keagamaan, terutama dilapangan pe
nerangan. Hal ini terbukti dengan surae pernjataan dari 
organisasi massa beragama, jang berdjumlah tidak kurang 
dari 600 buah disampaikan kepada Djawatan Penerangan 
Agama. 

e. dapat mengembalikan keutuhan pegangan batin ummat 
terhadap agamanja serta negara R.I., sesuai dengan tugas 
Kementerian Agama dalam melaksanakan Sila Ketuhanan 
Jang Maha Esa didalam masjarakat Indonesia. 
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Demikianlah setjara selajang pandang, kami berikan 
pendjelasan rnengenai pekerdjaan Djawatan Penerangan Aga
ma dan Instansi:snja dalam usahanja menghadapi masalah 
ketegangan golongan:s dalam masjarakat ditanah air kita ini. 

3. Masala1i Pemilihan Um.um .. 
Penjelenggaraan Pem.ilihan Umum, sebagai suatu kedja

dian jang bersedjarah, dan jang pertarna kali terdjadi ditanah 
air kita, bukan hanja Kementerian Dalam Negeri, Kehakiman 
dan Penerangan jang harus aktif bekerdja, akan tetapi djuga 
Kementerian Agama turut mengambil bagian. 

Tanggung djawab Kernenterian Agama c.q. Djawatan 
Penerangan Agama dalam soal ini, adalah didalam segi moraal 
atau achlak dan budi pekerti rakjat Indonesia, jaitu bagaimana 
seharusnja sikap dan kelakuan tiap= warga negara Indonesia 
dalam menghadapi dan mernpersiapkan diri dan melaksanakan 
Pemilihan Umum. 

Penerangan jang harus diberikan oleh Stae Penerangan 
Agama didaerah kepada rakjat dalam menghadapi Pemilihan 
Umum itu, adalah ditudjukan semata:s untuk mempertinggi 
dan memperkuat moraal, achlak serta djiwa rakjat, sebagai
mana jang dikehendaki oleh Tuhan dan Agama, seperti : 
djangan menipu, menjuap, memalsu, melakukan hasutan dan 
fitnahan atau ketjurangan= jang berbentuk apapun djuga serta 
tekanan= batin lainnja. 

Dengan djalan ini diharapkan Pemilihan nanti akari ber
djalan dalam suasana aman, penuh kedjudjuran dan berlang
sung dengan tertib dan lantjar. 

Mengenai tjara penglaksanaan Penerangan ditindjau dari 
segi agama, moraal dan kesusilaan ini, Djawatan Penerangan 
Agama Pusat telah mengeluarkan beberapa tuntunan dan pe
doman sebagai patokan bagi Staf Penerangan Agama didaerah= 
dalam melaksanakan penerangan disekitar Pemilihan Umum. 

Selain dari itu, oleh Kantor Pusat Djawatan Penerangan 
Agama telah dikeluarkan pula beberapa Plakat sekitar Pemi
lihan Umum itu, jang isinja bersif at andjuran, agar rakjat 
memelihara adjaran= agama, moraal dan susila dalam me
laksanakan Pemilihan Umum jang akan datang. Dan plakat= 
sekitar Pemilihan Umum itu mendapat sambutan dari masja
rakat. 
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Tetapi satu hal jang patut mendapat perhatian, dari pe
gawai= Penerangan Agama didaerah, jaitu dalam melakukan 
tugas penerangan disekitar Pemilihan Umum ini, sebagai pega
wai negeri, seringkali tidak dapat memisahkan antara dirinja 
sebagai pegawai dan sebagai orang partai. Hal itu disengadja 
atau tidak, sangat menjulitkan kedudukan Kementerian Aga
ma dan instansi=nja dalam masjarakat dan diri pegawai jang 
berkepentingan itu sendiri. Sebab hal itu menimbulkan ketju
rigaan dari pelbagai kalangan dalam masjarakat, jaitu me
mandang dan menilai Kementerian Agama dan instansi=-nja 
serta pegawarnja sebagai apparatur negara, tidak sewadjarnja. 

Sebagai teguran terhadap pegawai jang bersangkutan, 
maka pimpinan Kagri terpaksa mengeluarkan peringatan. Dan 
sebagai kelandjutannja dari usaha untuk menghindarkan ke
djadian~ serupa itu, maka dikeluarkan Surat-Edaran pimpinan 
Kagri No. B/l/221212/Rhs tertanggal 19 Maret 1955. 

Semoga maksud dari isi Surat-Edaran tersebut dapat di
f ahami dengan penuh pengertian oleh semua pedjabat~/pega
wai= dalam lingkungan Kementerian Agama seluruhnja. 

II. LAPANGAN TEHNIS: 
Pekerdjaan Djawatan Penerangan Agama dan instansi=nja 

didaerah didalam tahun 1954, jang dapat dikerdjakan praktis, 
sebahagian merupakan penerangan Iisan. 

Tidak adanja alat visueel: 
Penerangan dilapangan visueel, menurut rentjana ditahun 

1954, hanja sebahagian ketjil jang dapat dikerdjakan. Hal ini 
adalah disebabkan, karena Djapena tidak memiliki alat= pene
rangan visueel jang lengkap. Sedang Kapenap=;Kapenag boleh 
dikatakan tidak mempunjai sama sekali. 

Anggaran belandja untuk keperluan pembelian alat= pene
rangan visueel, seperti projektor film 16 mm, projektor film 
trip, slides dan lain~ sebagainja, tidak dapat melebihi dari 
plafond jang telah ditetapkan. Disamping itu, anggaran belan
dja jang telah disediakan pembelian alat= pada pertengahan 
tahun 1954, jang sudah mendapat pengesjahan dari Kemen
terian Keuangan harus dihemat lagi. Penghematan itu bukan 
sadja ditudjukan kepada Kementerian Agama dan instansFnja, 
tetapi djuga dialami oleh Kementerian= lain. 
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Perlunja penerangan dengan alat2 visueel modern. 
Djawatan Penerangan Agama serta pimpinan Kagri me

njadari bahwa tjara memberi penerangan dizaman serba tjepat 
ini, dan dimana rakjat jang mendjadi objeknja, sudah men
djadi massa visueel, dan sudah mulai kritis mernandang dan 
melihat sesuatu jang ada didepan rnata mereka. Maka pene
rangan lisan seperti pidato, tabligh dan jang sebangsanja, pada 
waktu ini sudah kurang hasilnja dalam usaha menarik dan 
menuntun rakjat, kearah jang dikehendaki oleh Negara dan 
Agama. 

Oleh karenanja tjara = penerangan modern dengan al at= 
visueel, seperti pertundjukan film tjerita atau dokumenter, 
filmtrip, slides, eksposisi (pameran) dan lain=, harus diper
gunakan sebanjak-banjaknja. 

U saha jang telah dike1·djakan dilapangan penerangan visueel. 
Sebagairnana diterangkan tadi, bahwa dilapangan pene

rangan visueel hanja sebahagian ketjil, jang telah dapat diker
djakan oleh Djawatan Penerangan Agama dan sebahagian 
instansi::-nja didaerah. Hal ini adalah terutarna dalam usaha 
mempertundjukkan film Hadji produksi tahun 1952, dan slides 
mengenai ibadah Puasa bulan Ramadhan, serta andjuran pem
berantasan penjakit demoralisasi jang kini tengah berdjangkit 
dalam masjarakat. 

Lain dari pada itu, telah diselenggarakan pula Pameran 
keagamaan di Jogjakarta pada bulan Agustus 1954, dan di 
Ambon pada bulan Oktober 1954. Pameran didua tempat itu 
pada umumnja mendapat sambutan baik dari masjarakat dan 
pemimpin rakjat, instansi:: Pemerintah setempat serta pembe
sar= daerah. Sebagai misal, bekas Gubernur Maluku Mr. Latu
harhary memberikan penghargaan setjara chusus atas Pame
ran jang diadakan oleh Djapena/Djapenda serta kantor= Agama 
di Ambon. 

Ini adalah dari suatu pernjataan jang dilahirkan beliau, 
dalam pertjakapan singkat dengan Sdra A.T. Bachmid, jang 
mewakili Kepala Kapenap Maluku, pada waktu itu. 

Dilapangan pene1·angan tulisan, Djawatan Penerangan 
Agama telah mengeluarkan beberapa tuntunan, berupa Pedo
man Guru Honorair/Gema Kebudajaan Agama. Pula disamping 
itu telah dikeluarkan pula tuntunan Chutbah Djum'at dan 
Amanat J.M. Menteri Agama, terutama dalam menjambut 
Hari!I Besar Negara dan Agama (Islam dan Masehi). 
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Dan disamping itu telah dikeluarkan pula, beberapa Plakat 
diantaranja plakat jang berisi tuntunan dan petundjuk bagi 
para penderita di-rumah2 sakit, plakat mengenai andjuran un
tuk memelihara persatuan dan kerukunan, diantara golongan= 
dalam masjarakat ditanah air ini. Usaha mempergiat pemba
ngunan negara dan menambah basil produksi, memelihara ke
amanan, mempertinggi budi dan susila serta memberantas 
penjakit demoralisasi. Mengenai Pemilihan Umum telah dike
luarkan Plakat jang berisi andjuran dan tuntunan, agar rakjat 
dalam menghadapi persiapan Pemilihan Umum dan melaksa
nakannja nanti, supaja memelihara tata-tertib dan kerukunan, 
serta djangan melakukan ketjurangan= seperti menipu, memal
su, menghasut dan lain= perbuatan jang bersifat tjurang. 

Reaksi. dari m.asjarakat: 
Diantara Plakat= itu, dalam penjebarannja ada jang men

dapat reaksi dari pembesar setempat, terutama Plakat jang 
berbunji: ,,SATU BANGSA, SATU BAHASA DAN SATU 
NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN KETU
HANAN JANG MAHA ESA". Reaksi itu datangnja adalah 
dari Residen Pati (jang kini mendjabat Gubernur Djawa 
Tengah), jang melarang menempel Plakat tersebut didaerah
nja. Kemudian larangan penempelan itu meluas kedaerah= lain, 
ialah sesudah keluarnja Instruksi dari Ex Wk. Perdana Menteri 
I, Mr. Wonsonegoro, jang memerintahkan kepada pembesar= 
didaerah serta alat= negara untuk mentjabut atau memblokkeer 
Plakat tersebut. 

Tetapi peristiwa itu kemudian dapat diselesaikan, setelah 
diadakan penjelesaian tingkat tinggi di Djakarta. 

Dan agar penjebaran Plakat2 selandjutnja, djangan sampai 
mendapat reaksi dari pembesar= serta alat2 negara didaerah, 
maka oleh Djaw. Penerangan Agama diusahakan, teks Plakat 
jang akan ditjetak, terlebih dahulu dimintakan persetudjuan 
pihak Kedjaksaan Agung serta D.P.K.N. Pusat. Dengan tjara 
demikian Plakat= itu setelah sampai didaerah-daerah penje
barannja tidak mendapat reaksi apa= lagi. 

Plakat= jang dikeluarkan oleh Djaw. Penerangan Agama itu, 
pada umumnja mendapat sambutan baik dari masjarakat serta 
instansi2 Pemerintah. Hal ini terbukti dengan banjaknja per
mintaan dari instansi~ Pemerintah serta organisasi2/Badan 
Sosial, untuk mereka sebarkan dilingkungan mereka. Disam
ping itu dari laporan= Kapenap/Kapena daerah menundjukkan 
adanja perhatian masjarakat terhadap plakat= tersebut. 
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Rentjana pembuatan Poster bergambar, dimana akan di
muat foto: mengenai aktiviteit Kementerian Agama dan instan
si2nja, baik dipusat ataupun didaerah\ tidak dapat berdjalan 
sama-sekali. Hal ini adalah disebabkan adanja penghematan 
anggaran belandja, seperti diterangkan dibahagian jang lalu 
tadi. . 

Madjallah PENJULUH AGAMA/Bulettin ICHTISAR WARTA 
AG AMA: 

Penerbitan Ivladjallah ,,PENJULUH" jang namanja ke
mudian berubah mendjadi ,,PENJULUH AGAMA" dapat ber
djalan dengan lantjar. Kemadjuan ini adalah ditindjau dari 
penambahan oplaag, jang semula hanja berdjumlah 5000 exp., 
kemudian dinaikkan mendjadi 10.000 exemplaar. 

Penambahan oplaag ini, adalah disebabkan banjaknja 
permintaan dari Staf Penerangan Agama dan instansi2 Peme
rintah lainnja didaerah: serta organisasi massa agama. Disam
ping isi dan mutunja, mulai dipertinggi, diusahakan pula 
memuat artikel~ ber-turut~. jang dimaksud untuk dapat didja
dikan bahan2 peladjaran/penerangan bagi Guru2 Honorair dan 
Staf Penerangan Agama di-daerah2

• 

Penjebaran Madjalah ,,PENJULUH AGAMA" itu, ter
utama adalah ditudjukan kepada organisasi~/Badan~ jang 
mempunjai objek: sosial, instansi2 Pemerintah Pusat dan da
erah, organisasi~ agama dan Kapenap/Kapena serta Koordina
tor Pena dan instansP Kagri Pusat dan daerah, dengan tjuma2 

(prodeo). Disamping itu telah diberikan pula kesempatan ke
pada peminatnja untuk berlangganan. Kesempatan ini dibuka
kan adalah berhubung dengan banjaknja permintaan dari 
perseorangan dari pelbagai kalangan dalam masjarakat. 

Sambutan dari beberapa kalangan instansi Pemerintah dan 
masjarakat terhadap Madjallah 11PENJULUH AGAMA" itu 
adalah baik. Dan disamping itu pihak Penjelenggara (Redaksi) 
mendapat pula beberapa saran dan andjuran jang baik dari 
pembatjanja, jang pada umumnja bertudjuan untuk kesempur
naan dan perbaikan. 

Bulettin ICHTISAR WARTA AGAMA. 
Bulettin ini sebenarnja sudah lama direntjanakan untuk 

menerbitkannja. Tapi baru pada bulan Agustus 1954, dapat 
dilaksanakan. Tertundanja penglaksanaan ini, adalah disebab
kan kesulitan mentjari tenaga djurutik, jang chusus diper
untukkan buat menghadapi penerbitan bulettin tersebut. 
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Tudjuan penerbitan Bulettin itu, adalah untuk memberi
kan bahan= berita sekitar aktipitet Kagri dan Instansi2nja, 
serta peristiwa= keagamaan jang terdjadi ditanah air kita ini, 
buat didjadikan bahan penerangan dan orientasi bagi Staf 
Penerangan Agama didaerah=. 

Isinja adalah bersumber dari pelbagai Harian jang terbit 
diseluruh Indonesia, serta laporan:i jang bersif at um um, jang 
datang dari Instansi2 Djapena didaerah:i. 

Oplaag ICHTISAR WARTA AGAMA itu mula!! diterbitkan 
500 exemplaar, kemudian naik mendjadi 750 exemplaar. 

Adapun kesan dan sambutan dari instansi:i Pemerintah 
serta organisasi massa beragama, adalah baik. Ini ternjata 
dengan datangnja beberapa surat pernjataan penghargaan 
kepada Djapena. 

Kerdja sam.a dengan instansi! lain'. 
Untuk mempererat dan melantjarkan kerdja-sama dengan 

instansf lain dilapangan penerangan dan penjuluhan, oleh 
Djawatan Penerangan Agama telah diadakan beberapa perse
tudjuan, dengan : 

1. DJAWATAN KEPENDJARAAN. 
2. DJAWATAN PEMBIMBING SOSIAL/KEM. SOSIAL. 
3. BIRO REKONSTRUKSI NASIONAL (B.R.N.). 
4. DJAWATAN URUSAN AGAMA. 

Penjuluhan dan penerangan dilingkungan instansP tsb. 
diatas, seperti asrama2 sosial, kependjaraan, perkebunan dan 
lain:i telah dapat berdjalan sebagaimana jang diharapkan. 
Sekalipun dalam beberapa hal masih perlu diadakan penjem
purnaan dan perbaikan. 

Dengan Djawatan Kepolisian dan Corps Pemeliharaan 
Rohani Angkatan Darat (C.P.R.A.D.) Maklumat atau Instruksi 
Bersama belum dapat diwudjudkan. Ini adalah disebabkan 
beberapa kesulitan jang hingga kini belum dapat diselesaikan. 
Sekalipun demikian, usaha!! penjuluhan agama di-asrama!! po
lisi dan ketentaraan dalam prakteknja sudah dapat berdjalan 
dengan baik. Bahkan kalau dapat dikatakan, bahwa penjuluh
an agama di-asrama!! polisi dibeberapa daerah kepulauan tanah 
air kita, berdjalan lebih baik dari pada ditempat2 atau objek2 

jang lain. 

320 



Mengenai kerdja-sama dengan Kementerian Penerangan 
dan instansi~-nja di-daerah dapat berdjalan. Hal ini adalah di
artikan dalam lapangan bantu-membantu penjelenggaraan 
penerangan bersama tukar-menukar bahan penerangan. Sedang 
bantuan alat~ penerangan, seperti projektor film, film~ doku
menter dan lain~, dibeberapa daerah Staf Penerangan Agama, 
banjak mcndapat bantuan dari Djapen. setempat. Dan dikantor 
Pusat, antara Djawatan Penerangan Agama dan Kementerian 
Penerangan, kerdja-sama itu dapat berdjalan sebaik-baiknja. 

Hal ini terutama dalam usaha menjelenggarakan Ruangan 
Tanja-Djawab dan Siaran Pemerintah serta Kursus Pendidikan 
Staf Penerangan. 

Untuk mengatur kerdja-sama itu sebaik-baiknja, sesuai 
dengan pertumbuhan negara dan perkembangan masjarakat, 
Pimpinan Kementerian Agama/Djawatan Penerangan Agama 
memandang perlu, untuk memperbaharui dan menjempurna
kan INSTRUKSI BERSAMA antara MENTER! AGAMA K.H. 
MASJKUR dan MENTER! PENERANGAN MOH. NATSIR, 
jang telah ditetapkan di Jogjakarta, pada tanggal 27-3-1948. 

Pimpinan Kementerian Penerangan c.q. Sekretaris Djen
deral R.M. Harjoto, pada prinsipnja dapat menjetudjui rentjana 
untuk memperbaharui INSTRUKSI BERSAMA tersebut. Tetapi 
penglaksanaannja hingga kini belum dapat diwudjudkan. Hal 
ini adalah disebabkan beberapa kesulitan tehnis, jang harus 
dirundingkan setjara mendalam lagi, dan dalam pembitjaraan 
tingkat tinggi, antara Menteri dengan Menteri. 

III. ADMINISTRATIF /KEPEGAW AIAN : 
Dalam lapangan kepegawaian, dapat dikatakan keadaan

nja lebih baik dari pada tahun2 jang lalu. Pengisian formasi 
kepegawaian baik dipusat ataupun di-daerah~, sebahagian su
dah dapat dilaksanakan. 

Penempatan tenaga= baru pada tahun 1954 itu, masih 
dapat didjalankan, selama ia berada dalam batas~ anggaran 
belandja, jang sudah diizinkan oleh Kementerian Keuangan. 

Pengangkatan Guru2 Agama Honorair (GAH), dari djum
lah quotum 1.000 orang sebagaimana jang diusulkan oleh 
daerah2 78% sudah dapat diisi. 

Mutasi routine telah didjalankan, walaupun dalam 
prakteknja menimbulkan kesukaran diwaktu penglaksanaan
nja, terutama jang mengenai perumahan pegawai jang ber
sangkutan itu. 
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2. PIDATO SDR. MAS'UD ATMODl\VIRJO, KEP. BAG. A 

RUMUSAN USULa DAN SARAN.? KAPENAP2 jang diadjukan 
pada KAGRI dan DJAPENA untttk Konfe1·ensi KAGRI ke-VI 

serta sekedar djawabannja. 

UMUM. Bagian Pert."tma. 
1. Titik berat usuP dan saran!! dari Kapenap2 jang diadjukan 

setjara tertulis pada Kagri dan Djapena. ialah kesemuanja 
berkisar kepada kesulitan= jang didjumpainja selama 
tahun jang telah silam. 

2. Kesukaran2 dan kesulitan2 ini didasarkan atas tiga faktor 
jang penting guna dapat melantjarkan tugas kewadjib
annja jang sebaik-baiknja, ja'ni: 
a. kurangnja tenaga pegawai jang tjakap (administratief) 
b. tidak tjukupnja biaja, 
c. kurangnja alat2 (media) administratief dan penerangan. 

a. Kurangnja tenaga pegawai jang tjakap. 
3. Untuk mengatasi kesukaran 2 kurangnja tenaga pegawai 

jang tjakap, sampai2 ada daerah jang mengusulkan supaja 
diadakan udjian ataupun testing, apabila seseorang pega
wai dari sesuatu golongan akan dinaikkan kegolongan 
jang lebih tinggi. Djuga ada daerah jang menjodorkan 
suatu usul, supaja diadakan penukaran pegawai dari pu
sat kedaerah, atau antara daerah dan daerah setjara di
pindahkan atau didetaseer. Dan jang terachir ada jang 
mengusulkan supaja diadakan latihan~ pegawai jang apa
bila sudah lulus dari udjian latihan2 itu idjazahnja diberi 
civiel-effect, atau penghargaan sebagaimana mestinja. 

4. Usul ini kalau dipandang sepintas lalu, sangat sympathiek 
sekali bunjinja. Dan daerah jang mengusulkan ini menun
djukkan progressiviteit dan penuh tanggung djawabnja 
atas tugas jang diserahkan padanja. Tetapi kalau diselami 
lebih dalam, maka tidak semudah itulah praktijknja. 
Umpamanja sadja dalam pemindahan dari satu daerah 
kedaerah lainnja. 
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Selain daripada kita harus memperhatikan tentang pe
rumahan dari pada pegawai jang dipindahkan itu, kadangl! 
terbentur pula kepada kesukaran= bahwa pegawai itu buat 
daerah dan masjarakat disitu seakan-akan ,,onmisbaar", 
sehingga tidak djarang lalu ada mosi ini dan statement 
itu guna mempertahankan si pegawai tersebut. 



Djuga mengenai testing bagi pegawai~ jang akan dinaikkan 
kegolongan jang lebih tinggi, tidak djarang akan mcru
pakan suatu kesukaran bagi pegawai" jang umpamanja 
usia landjut. 
Jang dapat kiranja ditjoba untuk didjalankan ialah me
lalui latihan pegawai baik dari Kementerian Agama sen
diri, maupun melalui Kursus pegawai, jang ditiap-tiap ibu 
kota Prop. sudah diadakan oleh Kem. P.P. & K., bagi 
pegawai:: jang berpendidikan S.R. dan sesamanja. 
Kursus administrasi ini lamanja tiga tahun dan kalau su
dah lulus, idjazahnja dipersamakan dengan S.M.P. untuk 
bekerdja di kantor::. 
Untuk tingkatan jang lebih tinggi bagi administratieve 
ambtenaren ada pula suatu kursus M.B.A. (Middelbare 
Bedrijfs Administrasi) jang didirikan oleh suatu stichting 
di Djakarta dll. kota. 
Tentang detasering seseorang pegawai pusat ke daerah2 

jang masih lemah sudah didjalankan oleh Djapena, kepada 
jang memintanja. 
Pada tahun jang lalu dan tahun sekarang Djapena sudah 
mendetaseer beberapa pegawai, guna menuntun dan mem
beri petundjuk::, terutama mengenai kepegawaian dan ke
uangan, ke l\tlaluku, Kalimantan dan Nusa Tenggara. 

5. Mengenai biaja perkantoran dll. soal2 keuangan, maka 
kalau seandainja Djapena memegang (mempunjai) kata 
terachir, insja Allah semua permintaan dari daerah', baik 
jang mengenai biaja kantor, maupun biaja penerangan dan 
penjiaran akan dapat dipenuhinja. Tetapi sajangnja, ialah, 
bahwa dalam hal ini masih ada instansi jang lebih tinggi 
jang menentukannja. 
Djapena mengerti, merasa dan mengetahui kesulitan:! jang 
diderita oleh daerah\ oleh Kapenap:!. Perasaan susah 
daerah, kesulitan daerah, merupakan djuga kesulitan:! 
Djapena. · 
Djapena dapat memahami djuga, bahwa biaja kantor jang 
hanja k.l. Rp. 1.500,- satu bulannja, tidak akan mentju
kupi untuk mengurusi kantor Propinsi jang membawahkan 
20 sampai 30 kabupaten. 
Terutama lagi mengenai biaja penerangan dan penjiaran 
jang hanja k.l. Rp. 2.000,- untuk 3 bulan djauh tak men
tjukupinja bagi kantor~ di Propinsi. 

323 



6. Lebih1 kalau sampai di daerah= Kab. ditempat Staf" Pena, 
jang diberi biaja hanja Rp. 100,- se-kwartalnja. 
Perasaan kesal, perasaan tidak puas didalam mendjalan
kan tugas sebagai penanggung djawab Pena di Kabupaten, 
djuga dapat dirasakan oleh Djapena. 
Oleh karenanja hampir semua usuF dari daerah1 minta 
supaja biaja kantor dikembalikan lagi kepada kedudukan 
semula, 2 a 3 tahun jang lalu, ja'ni dimana ongkos kantor 
sebanjak Rp. 3.000,- sebulan dan untuk penjiaran dan 
penerangan Rp. 1.500,-, sedang untuk Kabupaten tidak 
Rp. 100,- dalam tiga bulan, tetapi sebulan. 
Alasan:: jang dikemukakannja tidak lain hanja mening
katnja harga= barang=, jang pada masa ini tidak dapat lagi 
dikendalikan. Kalau Pusat menginginkan lantjarnja pe
kerdjaan penerangan agama pada umumnja, maka biaja 
itulah hendaknja dipenuhinja. Demikianlah usul2 dan 
saran daerah2 pada umumnja. 

7. Dimuka telah diuraikan bahwa Djapena tidak membuta 
tuli atas keluh kesah daerah"nja. Ternjata dalam mema
djukan rentjana begroting untuk th. 1955 ini, Djapena 
sudah mensesuaikan diri dengan kemauan = dan pengha
rapan2 daerah. 

8. Tetapi apa hasilnja? Kalau begroting jang sudah diadju
kan itu, jang dapat disetudjuinja sama sadja dengan apa 
jang kita dapati dalam th. 1954, maka Djapena sudah 
merasa untung. Kenjataannja tidak demikian. Begroting 
th. 1954 akan dikurangi dengan 20%. Itulah jang diteri
ma/akan diterima oleh Djapena dan kantor" bawahannja. 
Oleh karena itu dimintakan sekali supaja baik di Djapena. 
maupun daerah2 dalam tahun jang berdjalan ini, lebih 
menghemat lagi - dari pada tahun jang lalu. 

c. Kurangnja alat2 (media) administratiefltechnik. 
9. Kalau didalam tahun jang lalu Djapena sama sekali tidak 

diberi post mengenai belandja Modal, maka dalam tahun 
ini disediakan kepada suatu post modal sebesar Rp. 200. 
000,-. Post ini ialah diperuntukkan pembelian barang" 
modal, artinja barang2 jang hanja sekali itu sadja dibe
linja. Adanja ini ( adalah) disebabkan instruksi perobahan 
dari Kementerian Keuangan untuk mempertjepat pesanan' 
dari Kementerian, jang setelah disetudjui Thesaurier Ne
gara, terus dapat dilaksanakan oleh K.A.P .P. 
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10. Djumlah ini sudah direntjanakan untuk pembelian foto
toestellen, type recorder + microf oon-nja; serta loudspea
ker jang sangat dibutuhkan oleh kantor~ di Propinsi::. 
Bagi daerah:: jang belum menerima pembagian alat2 tsb. 
ada kemungkinan mendapatnja pada tahun jang akan 
datang, atau paling tjepat pada achir tahun ini. 
Bagia.n Im-II. 

11. Dalam bahagian ke-II ini akan dikemukakan bermatjam2 

soal pekerdjaan= jang dianggap routine, jang sampai saat 
ini belum ada penjelesaiannja, atau sedang dalam penje
lesaian. 
Adapun haF jg. perlu sekali dipetjahkan ialah antara lain: 
a. Ongkos Kendaraan G.A.H. 
b. Penetapan Menteri No. 26/54, 
c. Statement bersama Djaura/Djapena, 
d. Penjederhanaan (uitbreiding?) susunan Djapena/Ka

penap. 
e. lain-lain. 

12. a. Ongkos l<emlaraan G.A.H. 
Dengan keluarnja Keputusan Menteri No. 10/53 mengenai 
ongkos kendaraan G.A.H. pada permulaan tahun 1954 
datanglah suatu f ase baru bagi GAH, jg. semula akan me
rupakan tambahan penghasilan dari pada guru2 honorair 
itu, tetapi mendjadi matjet sampai pada hari ini. 
Adapun sebab:inja matjet ditengah djalan ialah antara lain: 
a. daerah2 menghendaki perobahan dalam fatsal 2 sub 3, 

guna disesuaikannja dengan kedudukan (tempat ting
gal) para G.A.H., 

b. sulitnja tjara2 tata usaha Keuangan jang dikehendaki 
oleh Keputusan itu. 

13. Sungguhpun demikian daerah patuh dan taat kepada 
instruksi (permintaan) dari Kagri berhubung keuangan 
jang disalurkan melalui Djapena. Hasn=nja dari pada per
mintaan Kagri Bhg. Keuangan itu, ialah ber-tumpuk=nja 
kwitansi= dari daerah= sampai2 membandjiri medja sub
bagian Verifikasi. 

14. Tetapi djalan jang ditempuh ini ternjata belum djuga bisa 
menjelesaikannja, sampai guru= itu dapat menerimanja 
uang kendaraan jang sudah dikeluarkannja lebih dahulu, 
karena ternjata sukar diperdjoangkan kepada Thesaurier 
Negara. 
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Harus ditjarikan djalan jang lain jang lebih mudah dan 
dapat dipertanggung djawabkan, ja'ni harus diganti se
luruhnja peraturan itu dan ditentukan sekali djumlah 
minimum dan maximum ongkos kendaraan itu. 

15. Concept keputusan Menteri Agama dibuatnja lagi. Dida
lamnja diterangkan minimum ongkos kendaraan Rp. 20,
sebulan dan maximum Rp. 100,-
Dan djumlah ongkos kendaraan ini akan ditetapkan dalam 
satu besluit, bersama-sama dengan besluit angkatan GAH 
dan berlaku surut sampai pada tgl. 1 Djanuari 1954. 
Keputusan Menteri Agama jang baru itu sekarang dalam 
penjelesaian Kagri. ·· 
Adapun tjaranja memintakan sama dengan tjara meminta 
honorarium G.A.H. dan diselenggarakan oleh K.U.A. Kab./ 
Kata Besar, dimana gurul! berada. 
Apa sebabnja maka besluit ongkos kendaraan ini hanja 
berlaku surut mulai Djanuari 1954, ialah berhubung semua 
pembajaran itu akan dibebankan pada begroting th. 1955, 
jg. sebagaimana kita ketahui akan dikurangi dengan 20% 
Djadi untuk mentjukupi djuga pembajaran ongkos ken
daraan dalam th. 1955 ini, terpaksa harus diambil tindakan 
jang seperti diatas itu. 

16. b. Penetapan Menteri No. 26 th. 1954. 
Sebagaimana diketahui penetapan Menteri Agama No. 26 
th. 1954 ini diadakan, ialah akibat surat-edaran Perdana 
Menteri tg. 3 September 1954 No. 24530/54, jang mene
rangkan, bahwa biaja perdjalanan dinas pegawai dalam 
Negeri baru pada kwartaal pertama th. 1954 sadja sudah 
melampaui djumlahnja jang disediakan untuk kwartaal I 
+kw. II. Sehingga apabila tidak ada penghematan, maka 
begroting perdjalanan dinas pegawai ini dalam 1 tahunnja 
tentu akan melebihi batas jang ditentukan. 

17. Oleh karena itu P.M. perlu mengadakan surat-edaran tsb., 
dan memesannja pada Kementerianl! supaja diadakan usa
ha l! pembatasan. 
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Dalam usaha pembatasan ini tentu ada diantara pegawai= 
negeri jang merasa dirugikan, atau dikurangi haknja. 
Dalam hal ini jang terkena sekali ialah,pegawai= technis 
didaerahl! jang belum mentjapai golongan IV, seperti djuru= 
penerang, propagandis dan propagandis kepala, jang me
nurut formasi ada 7 orang, ( 4 orang djuru pen. kepala 
IIIA/c + 3 orang propagandis dengan golongan Ille). 



18. Dengan tidak dibolehkannja mereka ini mempergunakan 
perdjalanan dinas (menurut penetapan Menteri) tsb., ma
ka kelantjaran pekerdjaan Kapenap2 di daerah2 mendjadi 
kurang sekali. 
Demikianlah sebabnja, maka Kapenap2 banjak jang meng
usulkan supaja Penetapan Menteri itu ditindjau kembali. 
Usul concreet dari salah satu Kapenap ialah, supaja fatsal 
6a Penetapan Menteri itu ditambah dengan kata::: ,,dan 
pegawai2 technis jang functienja sebagai djuru penerang 
dan/atau propaga.ndis", sehingga bunji fatsal 6a itu selu
ruhnja seperti berikut: 

Pasal 6. 
a. Pegawai2 didaerah jang menurut formasi ditetap

kan dalam golongan/ruang IV P.G.P. keatas, akan 
tetapi berhubung dengan sesuatu hal belum mem
peroleh tingkatan itu dan pegawai2 technis jang. 
functienja sebagai djuru penerang dan/atau pro
pagandis; 

19. Djapena menganggap usul concreet Kapenap tsb. sympa
thiek dan dapat dipertanggung-djawabkan. Oleh karena 
itu Djapena dapat menjetudjui usul amandement tsb., 
dengan pertimbangan bahwa apabila tidak ada perobahan 
dalam fatsal tsb. maka Djapena chawatir pekerdjaan tech
nis propagandis akan mendjadi terlantar dan berhenti 
sama sekali. 
Sekarang terserah kepada Kementerian, bagaimana penda
patnja supaja segala alat2nja jang bertugas technis pene
rangan ini dapat berdjalan dengan sebaik-baiknja. 

20. Instruksi Bersama Djaura dan Djapena. 
Sungguhpun Instruksi Bersama Djaura dan Djapena No. 
364/ A/4154 tgl. 19 September 1954 mengenai penampung
an tugas pena di Ketjamatan, namun masih banjak pula 
Ketjamatan2 jang belum dapat menjesuaikan diri dengan 
instruksi tsb., sehingga tidak sedikit Kapena jang masih 
lagi mengusulkan supaja di Ketjamatan 2 ditempatkan se
orang jang chusus untuk tugas penerangan. 
Ada lagi Kapenap, jang berpendapat bahwa instruksi ber
sama itu, bukan suatu instruksi bersama, tetapi instruksi 
Djapena jang diketahui oleh Djaura, sehingga kurang 
kekuatannja. Diusulkan supaja Djapena mendesak Djaura 
memberi perhatiannja. 
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Dalam hal ini Djapena berpendapat jang tidak membe · 
narkan kesan atau pendapat Kapenap tsb. 
Kalau Kapenap akan lebih actief lagi memperdalam dan 
mempeladjari instruksi bersama tsb., maka dapat pula 
Kapenap dan Kuaprop membuat instruksi bersama untuk 
penampungan pena di Ketjamatan::, dengan dasar2 jang 
sudah ditentukan oleh Pusat Djapena dan Djaura. 
Didalam instruksi bersama Kapenap dan Kuaprop. itu 
dapat diperluas dan diperintji lagi mengenai tugas= itu, 
atau mengenai siapa2 orangnja jang dapat ditundjuk oleh 
Kuakab/Kobes untuk didjadikan penanggung djawab pena 
di Ketjamatan2

• Maka dengan demikian, Kapenap akan 
dapat Iebih rieel lagi petugas2 jang ada di Ketjamatan. 

21. Selain dari pada itu hendaklah Kapenap Kabupaten, supaja 
setiap ada kesempatan, wakiP ketjamatan berkumpul di 
Kah/Kober untuk menjetor uang N.T.R. hendaklah mereka 
itu dikumpulkan untuk menjalurkan tugas= pena pada 
mereka itu. Djuga dalam hal ini dapat diadakan peratur
an tersendiri jang dirundingkan antara Kuap dan Kape
nap. Hal ini sudah berdjalan sedjak th. 1952 di Kapenap 
Djawa Timur. Djuga di daerah2 lain propinsi ada jang 
sudah mendjalankan djalan jang dikemukakan diatas tadi. 

22. Kapenap Semarang mengusulkan mengenai susunan Dja
pena supaja diadakan vereenvoudiging (penjederhanaan). 
Keterangan selandjutnja ialah, bahwa: dibawah Kepala 
harus diadakan suatu staf, jang dinamakan Secretariaat 
atau lain, jang tugasnja mengcoordineer tugas2 bahagian=; 
jang menduduki ini seorang jang berpangkat Ketua Tata 
Usaha golongan Ve. 
Sedang bahagian= hanja ada dua ja'ni Bhg. Adan Bhg. B. 
Bhg. A mengurus soal administrasi Djaw./Kantor keda
lam, jang meliputi keuangan dan kepegawaian. Sedang 
bhg. B mengurusi Penerangan, Penjiaran serta Penjuluhan. 
Formasinja tetap seperti jang sudah2

• 

23. Djapena berpendapat bahwa usul Semarang ini tidak ber
tambah madju, malahan mundur dua langkah. Sebab per
tama menghilangkan sama sekali bhg. C, jang sudah 
berdjalan, walaupun belum lantjar sama sekali. 
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Keduanja bertentangan sekali dengan niat Dja.pena untuk 
mengadakan suatu Bhg. atau inspektoraat, jang tugasnja 
mengadakan inspektur2 di Propinsi guna, mengontrol 
pekerdjaan guru agama honorarium di asrama ~. 



Usul pertama mengenai Staf Secretariaat atau Staf kcpala 
masih dapat diperhatikan dan akan dipeladjari lebih 
landjut kemungkinan:-nja. 
Tetapi usul jang kedua Djapena menganggap tak dapat 
dipertimbangkan berhubung perkembangan: baru jang 
akan lebih menguntungkan kepada Djapena. 

3. PIDATO SDR. MOHD. ASROR I<EP. SEKSI KEUANGAN 

Tadi sudah dikatakan oleh Kepala Bhg. Tata Usaha, bahwa 
begrooting 1954 jang telah begitu sempitnja, maka untuk 
tahun 1955 ini dikurangi pula. 

Maka dirasa perlu, pendjelasan 2 penggunaan begrooting 
1955, dan plafond untuk tahun 1955, agar dapatlah didjadikan 
pedoman selandjutnja, meskipun tidak memuaskan djumlahnja. 

Anggaran Belandja tahun 1954, jang disusun oleh Kantor 
Pusat Djawatan Penerangan Agama, berdasar pada kepenting
an" sesuai dengan perkembangannja, pula mengingat penghe
matan pengeluaran Negara, adalah sebagai berikut: 
Belandja Pegawai . . . . . . . . . Rp. 5.080.800,
Belandja Barang . . . .. . . . .. . . ,, 821.500,-

------ Rp. 5.902.300,-
Pengeluaran = um um 
(Pos: Umum): 

14.1.2.7. Guru= Honorair ..................... Rp. 
14.1.2.12. Ongkos keperluan Pegawai .... .. ,, 
14.1.2.13. Biaja Penerbitan dan Penerangan ,, 
14.1.2.14. Perpustakaan Kementerian . . . .. . ,, 
14.1.2.15. Kursus:/Latihan: .... ... ...... ..... ,, 
14.1.2.18. Konperensi Dinas . . .. .. .. . . . . .. .. . . ,, 
14.8.1.34. Bantuan pada OrganisasF Agama ,, 

4.090.000,-
110.000,-
500.000,-
25.000,-

150.000,-
25.000,-

500.000,-

D j u m 1 a h : Rp. 11.302.300,-

Setelah Anggaran Belandja tersebut diadakan beberapa 
perubahan oleh Kementerian Agama, dan selandjutnja pada 
Kementerian Keuangan, maka mendjadi sebagai berikut: 
Belandja Pegawai ......... Rp. 4.772.100,- Rp. 5.507.100,-
Belandja Barang . . . . . . . . . . . . ,, 735.000,-

------ Rp. 5.507.100,-
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Pengeluaran= Umum 
(Pos= Umum) : 
14.1.2.7. Guru2 Agama Honorair ............ Rp. 
14.1.2.12. Ongkos Keperluan Pegawai ...... ,, 
14.1.2.13. Biaja Penerbitan dan Penerangan ,, 
l·i.1.2.14. Perpustakaan Kementerian ...... ,, 
14.1.2.15. Kursus=/Latihan . .. .. . .... .. ... . .... . ,, 
14.1.2.18. Konperensi Dinas ...... ............ ,, 
14.8.1.33. Bantuan pada Organisasi" Agama ,, 

2.000.000,-
150.000,-
500.000,-
15.000,-

100.000,-
25.000,-

450.000,-

D ju m I ah : Rp. 8.747.100,-

Dengan perintjian sebagai berikut: 
Kantor Pusat Djawatan : 
Belandja Pegawai ......... Rp. 550.200,-
Belandja Barang . . . . . . . . . . . . ,, 135.000,-

Kantor Penerangan A~ama: 
Propinsi/3 daerah chusus (13 kantor). 
Belandja Pegawai . .. . .. .. . Rp. 4.221.900,
Belandja Barang . . . . . . . . . . . . ,. 600.000,-

Pengeluaran:: Umum 

Rp. 685.200,-

Rp. 4.821.900,-

(Pos Umum) . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. . .. .. .. .. . .. .. .. Rp. 3.240.000,-

D j u m I a h : Rp. 8.747.100,-

Pemakaian Anggaran Belandja tersebut, dapatlah dilihat 
dalam daftar statistik Keuangan, dapatlah dilihat dalam 
laporan tahunan Djawatan Penerangan Agama tahun 1954. 
Melihat statistik Keuangan Kantor Pusat Djapena, dapatlah 
kita menarik kesimpulan bahwa Anggaran Belandja tersebut, 
boleh dikatakan dapat kita pergunakan semua; terutama me
ngenai Belandja Pegawai dan Belandja Barang. 

Hanja kita sajangkan, ialah mengenai pemakaian Penge
luaran:: Umum (Pos:: Umum); terutama pemakaian: 

a. m.a. 14.1.2.13. Biaja Penerbit.an dan Penerangan: 
Biaja tersebut sangat sempit sekali untuk kita pergunakan 

sebagaimana tus2 Penjiaran dan Penerangan, baik di Kantor 
Pusat Djawatan, maupun di Kantor2 Penerangan Agama Prop. 
Sehingga banjak soal2 jang telah kita rentjanakan, belum dapat 
dilaksanakan, misalnja: 
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I. Penjiaran slides Keagamaan s/d Kota Kabupaten. 
II. Kursus tertulis jang disampaikan pada Staf Pena. 

III. Pameran• sampai seluruh ibu kota Propinsi dlsb. 

Dalam tahun Anggaran 1955 ini, kami mohon dengan sa
ngat, agar anggaran untuk biaja tersebut diatas, dapat ditam
bah djumlahnja. 

b. m.a. 14.1.2.15. Riaja latihan. 
Sungguhpun sudah dapat disetudjui tentang penggunaan 

m.a. tersebut, tetapi pada hakekatnja rentjana kita hendak 
mengadakan latihan guru agama honorair tidak djadi dilang
sungkan, berhubung dengan pengguntingan begroting tersebut 
sampai + 50%. 

c. m.a. 14.1.2.18. Biaja l{onperensi Dinas. 
Biaja tersebut dalam tahun 1954, ta' dapat kita pakai 

sama sekali. Baik Konperensi Dinas untuk Kantor Pusat Dja
watan, maupun Konpcrensi untuk Kantor Penerangan Agama 
Propinsi. 

Tak dapatnja biaja tersebut dipakai, ialah berhubung de
ngan surnt edaran Kem. Keuangan tertanggal: 6-4-1954 No. 
67266/G.T. Meskipun dalam hal itu Kementerian Agama telah 
memperdjuangkannja, menurut suratnja tertanggal: 5-10-1954 
No. C/11/17 /13132. Tetapi achirnja didjawab pula oleh Kem. 
Keuangan, dengan suratnja tertanggal 4-11-1954 No .. 249570/ 
G.T., jang ditanda tangani oleh Thesourir Djenderal. 

d. Ongl<os kencla1·aan Guru Honorair: 
Karena biaja tersebut selama ini belum ada ketegasannja, 

maka pelaksanaannja sampai memakan waktu jang tidak 
sedikit. 

Kesulitan~ di Kantor Penerangan Agama Propinsi, menurut. 
laporan jang kita terima, dalam so'al anggaran belandja tahun 
1954 dapatlah disimpulkan sebagai berikut: 

I. Matjetnja Konperensi untuk Kapenap!I. 
II. Kurangnja alat:: Penerangan. 

III. Kurangnja biaja untuk Penerbitan dan penerangan. 

Kesulitan mengenai bah: I dan II, karena adanja surat• 
edaran dari Kementerian Keuangan tertanggal 6-4-1954 No. 
67266/G.T. dan suratnja tertanggal: 13-7-1954 No. 133308/G.T. 
Tetapi meskipun demikian penuh harapan Djawatan Penerangan 
Agama pada Kementerian Agama, agar soaP tersebut selalu 
dan tetap diperdjuangkan. 
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Inspelisi ke Daerah-daerab: 
Dalam tahun 1954 hanja sebagian sadja Kapenap jang 

sempat diperiksa. Baik mengenai keuangannja, maupun menge
nai ketata usahaannja. 

Hasn= dalam pemeriksaan tersebut, diantaranja masih 
terdapat beberapa kekeliruan• dalam tjara= mengerdjakan ad
ministrasi keuangan dan perlengkapan, djuga kurang keteliti
an dalam mengerdjakannja, sehingga sering:.? mengakibat
kan kurang lantjarnja pemeriksaan. Tetapi meskipun demikian, 
keadaan tersebut bila dibandingkan dengan tahun= jang lalu 
sudah banjak sekali menundjukkan kemadjuannja, jang menu
dju kearah perbaikan dan kesempurnaan. Djawatan Penerang
an Agama tetap pertjaja, bahwa dalam tahun 1955 ini bertam
bahlah kemadjuan= jang ditjapainja. 

Dafta.r la.poran lnvartala.n: 
Dalam tahun 1954, hanja sedikit sekali daftar laporan 

kwartalan jang kami terima. Kurangnja pengiriman laporan' 
tersebut, menjebabkan beberapa kesukaran. 

Untuk tahun 1955 ini kami mohon perhatiannja, agar 
laporan= jang dimaksud dapat kami terima pada waktunja. 
Pula agar tidak berbeda~ tjara membikin modelnja, maka ber
sama ini kami sertakan tjontohnja, agar satu dan lainnja dapat 
berdjalan dengan lantjar. 

a. Kcuangan : 
--

Mata 
Penerbitan Otorisasi 

Kw. Ke I. Djumlah Keterangan anggaran 
Bl. k;i I Bl. ke II I Bl. keIII 

14.4.1.1 

14.4.2.11. 

14.1.2.13. 

Djumlah: I I I 
b. Penerimaan s.p.m.n. 

Daftar dan modelnja seperti tersebut diatas. 
c. Inventaris Iiantor : 

')')2 
rJ•.J 



Ketjuali tiap2 tahun, daftar alat:1 perlengkapan Kantor 
(Inventaris Kantor) jang harus dibikin, jang modelnja seperti 
surat edaran Kementerian Agama tertanggal 2-1-1954 No. C/ 
III/25 Djapena membutuhkan agar tiap2 kwartal dikirim pula 
daftar barang~ terse but, menurut tjontoh sebagai berikut: 

lnventaris l{antor: 
a. Alar perlenglmpan l{a.ntor. 

laporan kwartal ke ........ . 

No. 
Nama Sisa kw. Masuk 

keluar 
Sisa 

barang jg. lalu ... harga ... harga 

b. Alar penerangan: 
Daftar tsb. model dan tjontohnja sebagai tersebut diatas. 

a. Sewaktu= kita dapat mengetahui, berapa kredit jang telah 
diterimanja dan pendjagaan keluarnja kredit tersebut. 

b. Tutup tahun djangan sampai kehabisan kredit, atau kele
bihan jang tidak kita pergunakan. 

c. Djapena dapat mengetahui, Daerah2 mana jang perleng
kapannja masih sangat kurang. 

d. Pembikinan statistik akan mudah dan lantjar dikerdjakan
nja. 

Sekianlah, sekedar pendjelasan dan pemakaian kredit 
anggaran belandja tahun 1954. 

Mengenai anggaran belandja tahun 1955 adalah sbb.: 
Anggaran Belandja tahun 1955 (Djapena). 
Belandja Pegawai ......... Rp. 4.734.300,-

,, Barang .. . .. .. . . . . . ,, 400.000,-
,, Modal . . .. . . . . . . . . ,, 200.000,-

Rp. 5.334.300,-
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Daftar perintjian DjaJ>ena: 
Bclandja Pegawai . . . . . . . . . Rp. 593.100,-

100.000,-
50.000,-

,, Barang ............ ,, 

" 
Modal ............ ,, 

Kapenap: 
Bclandja Pegawai Rp. 4.141.200,-

,, Barang " 300.000,-

" 
Modal " 150.000,-

Rp. 743.100,-

Rp. 4.591.200,-

I\.eterangan: Belandja Modal ialah untuk Perlengkapan/tam-
bahan riventaris. 

Belandja Barang Kapenap sebesar Rp. 300.000,- dapatlah kita 
perintji sebagai berikut: 

a. Ongkos Kantor a Rp. 3.750,- satu 
kwartaal setahun 4 X Rp. 3.750,-

" 13 kantor 
b. Staf Pena/Kota Besar a Rp. 100,- se-

Rp. 15.000,
" 195.000,-

kwartal, setahun 4 X 100 X 175 ,, 70.000,-
c. untuk persediaan langganan surat2 kabar = ,, 35.000,-

Rp. 300.000,-

4. PIDATO Sclr. SOEMIHARTO, \\7K. KEP. SEKSI PEGA\VAI 
Bapak Kepala Djawatan, Bapak wakil2 Kagri, Sdr.: Kepala 

Kapenap, Koordinator serta Sdr. 2 sekalian jth. 

Assalamu 'alaikum w.w. 
Terlebih dahulu sebelum kami menguraikan soar kepega

waian, maka berhubung dengan adanja pertanjaan jang disam
paikan pada kami dari beberapa Sdr. dalam perdjalanan ke 
Tretes kemarin, baiklah kiranja kami djelaskan dalam sidang 
ini, bahwa Bapak Abdul Walid gelar Sutan Mangkuto atas 
permintaan sendiri tel ah diberhen tikan dengan hormat dari 
djabatannja selaku Kepala Seksi Pegawai pada Djawatan 
Penerangan Agama dengan hak pensiun sedjak tanggal 30 
April 1955. Dan sebagai gantinja oleh Bapak Kepala Djawatan 
telah ditundjuk dan ditetapkan Bapak K.H. Sapari, Ketua 
Tata-Usaha mulai 1Mei1955, sebagaimana Sdr. 2 telah maklum 
dari surat2 Djapena Seksi Pegawai jang sedjak tgl. tersebut 
tidak lagi ditanda tangani oleh Bapak Abdul Walid. 
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Selandjutnja kami sampaikan pada Sdr.\ bahwa dengan 
menjesal Bapak Kepala Seksi Pegawai Djapena tak dapat 
menghadliri konperensi dinas ini, sebab beliau baru sadja sem
buh dari sakit typhus, maka oleh karena itu oleh Bapak Kepala 
Djawatan, kami ditundjuk mewakili beliau dalam sidang= Kon
perensi sekarang ini. Hal ini hendaklah Sdr.2 maklumi terlebih 
dahulu. 

Sdr. 2 para konfercnsisten jth! 
Tadi kita semua telah mendengarkan uraian Bapak Kepala 

Bagian Tata-Usaha setjara umum mengenai Ketata-usahaan 
Djapena jang meliputi pula soa1= kepegawaian. Maka disini 
guna memperlengkap uraian soal kepegawaian, baiklah kami 
kemukakan kepada Sdr/, laporan Seksi Pegawai Djapena dalam 
masa tahun 1954 berdasarkan kesimpulan2 jang kami ambil 
dari laporan tahunan jang telah disusun oleh Djapena. 

Sdr.= sekalian jth ! 
Sedjak pimpinan Seksi Pegawai Djapena dipegang oleh 

Bapak Abdul Walid dalam tahun 1954 diadakan perubahan 
pembagian pekerdjaan diantara kawan= pegawai dalam Seksi 
Pegawai dengan maksud untuk melantjarkan perputaran roda 
seksi Pegawai dan Alhamdulillah maksud tersebut berhatsil 
walaupun belum memuaskan sebagai kita harapkan, tetapi 
nampak kemadjuan walau selangkah, jang mana telah dirasa
kan dan dinjatakan oleh Sdr.= Kepala Kapenap pada kundjung
annja di Djapena dalam tahun jang silam. 

sdr=. Jth! 
Menurut sepandjang tjatatan= di Djapena maka dalam th 

1954 oleh Djapena telah diadjukan usul2 ke Kagri c.q. Kantor 
Urusan Pegawai, baik tentang pengangkatan pegawai baru, 
penindjauan masa-kerdja, maupun kenaikan pangkat pegawai2 

di daerah2 dan di Pusat sendiri sebanjak 270 orang. Dari 278 
buah usul ini jang ditolak oleh K.U.P. k.l. 8% atau 23. Djadi 
jang dapat kita goal-kan k.l. 92% atau 254 pegawai jang 
mengalami perobahan nasib atau gadji karena penindjauan 
masa-kerdjanja. 

Untuk lebih djelasnja, baiklah kami kemukakan disini 
angka-angkanja : 
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Prop. Djawa-Barat 22 usul, jg. disetudjui 18 dan 3 ditolak 
,, Djawa-Tengah 17 ,, , ,, ,, 15 ,, 2 ,, 
,, Djawa-Timur 25 ,, , ,, ,, 22 ,, 3 ,, 
,, Sum.-Utara 34 ,, , ,, ,, 33 ,, 1 ,. 
,, Sum.-Tengah 15 ,, , ,, ,, 15, ditolak nihil 
,, Sum.-Selatan 20 ,, , ,, ,, 20, ,, ., 
,, Kalimantan 21 ,, , ,, ,, 20 dan 1 ditolak 
,, Sulawesi 34 ,, , ,, ,, 28 ,, 6 ,, 
,, Nusa Tenggara 8 ,, , ,, ,, 7 ,, 1 ., 
,, Maluku 5 ,, , ,, ,, 5, ditolak nihil 

Daerah Atjeh 12 ., , ,, ,, 12, ,, ,, 
,, Djakarta Raya : 15 ,, , ,, ,, 15, ,, ,, 
,, 1st. Jogjakarta : 4 ,, , ,, ,, 3, dan 1 ditolak 

Kantor Pusat Djapena : 46 ,, , ,, ,, 41 ,, 5 ,, 
Selandjutnja Sdr.=, dapatlah kami laporkan disini, bahwa 

selama tahun 1954 oleh Djapena telah dilaksanakan pengang
katan pegawai baru, kenaikan pangkat, kenaikan gadji berkala, 
pemindahan, pemberian tjuti sakit, tjuti hamil, penindjauan 
masa-kerdja dan detasering jang meliputi 132 pegawai di da
erah2 dan 89 orang pegawai dari Pusat sendiri. 

Perintjiannja adalah demikian: 
1. Pengangkatan pegawai baru : 12 orang untuk daerah2 dan 

7 orang untuk Pusat. 
2. Kenaikan pangkat: 52 orang dari daerah: dan 26 orang 

dari Pusat. 
3. Kenaikan gadji berkala: 58 orang dari daerah2 dan 46 orang 

dari Pusat. 
4. Pemindahan: 4 orang dari daerah= dan 2 orang dari Pusat. 
5. Pemberian tjuti sakit: Tidak ada dari daerah2

; dari Pusat 
1 orang. 

6. Pemberian tjuti hamil: Tidak ada dari daerah=; dari Pusat 
2 orang. 

7. Penindjauan masa-kerdja: 4 orang dari daerah2 dan 4 orang 
dari Pusat. 

8. Detasering: 2 orang dari daerah2 dan 1 orang dari Pusat. 
Achirnja mengenai pengangkatan Guru Agama Honorair 

dapat diterangkan disini, bahwa dalam tahun 1954 diangkat 
976 G.A.H. Dari djumlah ini terdapat 278 G.A.H. dari tahun 
1953 jang diangkat kembali dalam tahun 1954. 

Ketjuali pengangkatan, dalam tahun 1954 terdapat djuga 
12 orang jang diberhentikan sebagai G.A.H. 
Demikianlah Sdr.2 tambahan laporan mengenai kepegawaian. 
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·Saudara~ konferensisten jth ! 

Pada kesempatan sidang ini, kami ingin mengharapkan 
perhatian Sdr.~ tentang soal Jang kami anggap perlu guna per
baikan djawatan/kantor kita kedalam, mengingat kini telah 
mengindjak usia 10 tahun. 

PERTAl\IA : Sekitar pengangkatan pegawai baru. 
Jang perlu Sdr.:.i perhatikan ialah: 
1. Menerima pegawai baru hendaklah dititik beratkan pada 

k e b u t u n an akan tenaga itu . .UJadi tiaak .hanJa sekedar 
mengisi formatie belaka. J:'eneta:a.pan :tormatie pegawai 
( wens-formatie) tidak dimaksud unr.uk begitu sadJa ctiisi 
seluruhnja dengan tak mengingat akan factor' kepenting
annja. 'J:enaga jang ada harus dipergunakan se-erficient
efficientnja. 

2. Untuk mentjapai nilai jang bailt, perlu sekali mempeladjari 
riwajat hidup;pekerdjaan dari tjalon• pegawai, agar dari 
sana dapat dihhat/dikira~kan apakah dari tjalon pegawai 
itu dapat diharapkan kemampuannja untuk melaksanakan 
pekerd.jaan jang hendak kita serahkan. Disamping mem
perhatikan ketjakapan serta pengalaman ( ervaring J, perlu 
diselidiki pula achlak serta keradjinan tjalon2 pegawai. 
Djika perlu dapat diadakan testing lebih dahulu, misalnja 
untuk pengangkatan djurutik, propagandis dsb. 
Untuk mentjapai ini, baiklah diadakan selectie diantara para 
pelamar dan djika dipandang perlu mentjari tenaga dengan 
perantaraan surat• chabar (iklan). 
Terlepas dari penghargaan Pemerintah terhadap pemilik• 
idjazah sekolah pada waktu pengangkatan pertama, maka 
clipandang dari sudut efficiency tadi, kiranja dapat diuta
makan mereka jang telah mempunjai pengalaman bekerdja 
( ervarend personeel) disamping memiliki idjazah. 

3. Menurut Surat-Edaran Perdana Menteri tgl. 12-7-1954 No. 
18599/54 diandjurkan agar memperhatikan pula keadaan 
kesehatan tjalon pegawai (physiek gesteldheid), agar dja
ngan sampai inengalami kesulitan dibelakang hari karen3. 
pegawai jg. baru diangkat ternjata sering djatuh sakit, hing
tjalon pegawai diminta membuat surat keterangan jg. me
njatakan, bahwa ia tidak menderita penjakit jg. dapat menu
lar pada kawan2nja dan/atau dapat mengakibatkan ia akan 
sering tidak masuk bekerdja. 
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Dengan surat-keterangan tersebut, djawatan akan mempu
njai alasan untuk memberhentikan pegawai tersebut djika 
kemudian ternjata pegawai tadi sering absen karena sakit. 

4. Guna mendjaga kemungkinan timbulnja perasaan= prasang
ka terhadap beleid Kepala Kantor, jang akan dapat meng
akibatkan terganggunja djalannja pekerdjaan, hendaklah 
djangan mengangkat pegawai jang ada pertalian langsung 
dengan Kepala Kantor. 
Begitu pula supaja meninggalkan systeem kontjo, familie, 
kliek atau golongan party jang mengenjampingkan dasar~ 
ketjakapan, keradjinan serta achlak. Demi kepentingan 
stabilisasi djawatan kita, systeem jang sedemikian itu 
sudah sewadjarnja harus disingkirkan. 

5. Selandjutnja perlu diingat pula agar pengangkatan pegawai 
baru djangan sampai menjebabkan penutupan pintu ke
mungkinan kenaikan pangkat pegawai lama. Dari itu forma
tie pegawai djangan diabaikan. 

6. Sebaiknja sebelum menerima pegawai baru dari luar untuk 
memangku sesuatu djabatan jang terluang, lebih dahulu 
ditindjau dulu apakah diantara pegawai~ lama (jang ada) 
ada jang sekiranja dapat dinaikkan pangkatnja untuk dja
batan tersebut. 

7. Agar djawatan:: Pemerintah tidak dirugikan oleh adanja 
pegawai1 jang menderita sakit, sehingga sering kali men
dapat perlop sakit, maka sekarang, pegawai2 baru, tidak 
lagi dapat diangkat langsung mendjadi pegawai, tetapi 
harus melalui waktu pertjobaaan dulu 3 bulan, dengan sta
tus pegawai bulanan. 
Djika dalam masa tersebut telah njata nampak kesanggup
an bekerdja, ketjakapan serta keradjinannja, pula kesehat
an djasmaninja, jang dibuktikan dengan surat keterangan 
dokter, barulah dapat diangkat dalam djabatan sementara 
(Ps = Pegawai Sementara). 

Saudara= sekalian jth! 
Sekarang KEDUA: SoaP jang perlu diperhatikan daJam 

mempe1·timbangkan kenaikan pangkat pegawai. 
Kalau pada pengangkatan pegawai baru didasarkan atas 

idjazah sekolahnja, maka selandjutnja pertimbangan kenaikan 
pangkat dititik beratkan pada praktijk ketjakapan bekerdja
nja. Sebagai pedomnn atau ukuran mengenai ketjakapan scse-
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orang pegawai, diambil ukuran mnsa.-kerdja.nja seperti jang 
telah diatur dalam surat edaran Kantor Urusan Pegawai tgl. 
24-7-1953 No. A Rhs. 57-44/Aw. 877, jang terkenal dengan 
sjarat minimum masa-kerdja. 

Tetapi hendaknja diketahui, bahwa ketjakapan serta ke
radjinan, bukanlah satu-satunja sjarat untuk melangsungkan 
kenaikan pangkat pegawai. Tetapi ada pula sjarat lain jakni 
apakah formatie-nja mengidzinkan atau tidak. 

Djadi Sdr. 2 sekalian, kenaikan pangkat pegawai dapat di
langsungkan apabila memenuhi sen·aua sjarat" sebagai berikut: 
1. Ketjakapan & keradjinan. 
2. Masa-kerdja. 
3. Formatie. 

Pada dasarnja, apabila ada satu sjarat diantara ketiga 
sjarat tadi, tidak;belum dapat dipenuhi, maka kenaikan pang
kat belum djuga dapat dilakukan. 

Tentang sjarat masa-kerdja dapat diadakan kelonggaran, 
atas pertimbangan ketjakapan dan djenis djabatan jang di
pangkunja dan alasan~ lainnja jang redelijk dan aannemelijk 
jang dapat dipertanggung djawabkan. 

Disamping sjarat= umum jang kami terangkan tadi, untuk 
beberapa C1Jabatan ditentukan sjarat lulus udjian djabatan, 
kursus dan sebagainja. 

Achirnja Saudara=. Sebelum ada ranglijst jang teratur 
rapi, jang dipergunakan untuk 1nendjaga ketertiban dalam 
mdangsungkan kenaikan pangkat pegawai~, kiranja baik apa
bila kita inembuat suatu "overzichtstaat" jang mana dari 
daftar itu dapat dilihat dengan mudah siapa= diantara pegawai2 
jang telah mentjapai sjarat minimum masa-kerdja untuk ke
naikan pangkat dan kemudian mempertimbangkan sjarat2 lain
nja, ketjakapan, keradjinan, f ormatie dsb. Deng an demikian 
pada tiap= permulaan tahun, kita telah siap rnempunjai over
zicht adanja pegawai2 dalam tahun itu jang mempunjai ke
mungkinan untuk dinaikkan pangkatnja, jang pada waktunja 
dapat segera dipertimbangkan. Dengan tjara begini akan lebih 
dapat dipertanggung-djawabkan kenaikan= pangkat pegawai 
jang dilangsungkan. 

Saudara2 konferensisten jth! 
Sekianlah Saudara2

, hal-hal jang perlu ka1ni kemukakan 
disini. Semoga ada manf aatnja dan mendapat perhatian pen uh 
dari Saudara 2 sekalian. Wassalam ! ! ! 
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5. TANJA-DJA\VAB. 

Kemudian setelah selesai semua, oleh Pimpinan diadakan 
tanja djawab dan saran:i jang dipandang perlu. Dalam kesem
patan ini dapat dipergunakan oleh: 

Djawa Tengah: 
1. Pelaksanaan Instruksi bersama antara Djapena/Djaura 

menurut pendapat pembitjara adalah lebih lantjar dulu dari 
pada sekarang (ja'ni setelah diadakan lnstruksi bersama 
itu). 
Oleh karena itu Pembitjara mengusulkan supaja isi dari 
Instruksi bersama itu ditegaskan, karena diang-gapnja bah
wa adanja penegasan itu, erat hubungannja dengan surat 
Penetapan l1enteri Agama No. 54 dan 58. 

2. Mengharapkan supaja Staf Pena di Ketjamatan~ diberi status 
seperti Staf Pena di Kabupaten dengan menundjuk pegawai 
Kua-Ketj. Penundjukkan diikuti oleh surat pengangkatan
nja jang dilakukan oleh K.U.A.P. sendiri. 

3. Mengenai penjederhanaan Pegawai, pembitjara mengharap
kan supaja formasi Kapenap dikurangi, tidak tcrdiri dari 3 
bagian seperti sekarang ini. 

4. Achirnja pembitjara bertanja : 
a. Apakah sudah keluar peraturannja mengenai (sufuur) 

jang hanja sebagai pegawai harian itu? 
b. Apakah sebabnja basil~ Djapena dikatakan orang, bahwa 

hasilnja nihil sedangkan Organisasi dan administrasinja 
madju? 

Djokjakm"ta : 
1. Staf Pena di Ketjamatan dan di Kabupaten supaja dite

gaskan statusnja, tidak seperti sekarang ini, sehingga Staf 
Pena itu berdiri sendiri, dengan formasinja 5 orang. 

2. Menurut hemat pembitjara, bahwa masa kerdja dari pega
wai jang pada zaman Belanda dulu mendjadi Penghulu, 
akan dihitung 50%, apakah itu benar? Kalau benar apakah 
dasarnja? 

3. Pembitjara mengusulkan supaja Kapenap diizinkan menge
luarkan biaja untuk membeli obat-obatan. 

4. Hal biaja Konperensi dinas, jang tersebut dalam Peraturan 
Jvienteri Agama No. 7 supaja ditindjau kembali. 

5. G.A.H. untuk Mahasiswa, supaja honorariumnja ditindjau 
kembali. 
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Su.matera Tengah : 
1. Ongkos perdjalanan G.A.H. jang telah ditentukan oleh Pcr

aturan Menteri No. 6, mengapa mulai berlaku awal tahun 
1954? 

2. Pembentukan Inspeksi G.A.H. menurut rentjana, supaja 
segera dilaksanakan. 

3. G.A.H. Mahasiswa, honorariumnja supaja mendapat per
hatian Djapena. 

Sumatera. Selatan : 
1. Untuk memperluas Organisasi Dja.pena, pembitjara meng

usulkan supaja Bg. C didjadikan Bg. jang tersendiri dan 
mempunjai Seksi Penjuluhan dan Kebudajaan. 

2. Staf Pena di Kabupaten administrasinja supaja langsung 
bertanggung djawab pada Kapenap, tidak seperti sekarang 
ini. 

3. Pengangkatan G.A.H. supaja dilakukan oleh Kapenap se
tempat. 

4. Belandja Koordinator Pena, supaja diadakan otorisasi ter
sendiri. 

5. lVIengenai pengiriman Madjalah dan brosur: lainnja, supaja 
oleh Djapena dikirimkan langsung kepada Staf Pena Kah., 
guna menghemat perongkosannja. 

6. Ogkos perdjalanan G.A.H., guna tidak dirugikan, diharap 
peraturan jang menetapkan, bahwa penggantiannja mulai 
berlaku awal tahun 1954, dirobah mendjadi; mulai berlaku 

pada awal tahun 1953. 

Djakarta Raya: 
1. Perihal ongkos penggantian perdjalanan GAH, Inspeksi 

GAH dan GAH Mahasiswa, pembitjara dapat menerima 
saran' jang telah diadjukan oleh Sumatera Selatan dan 
Sumatera Tengah diatas. 

2. Pegawai technis dari Kapenap supaja diberi ongkos per
djalanan tetap, tidak mempergunakan d.o.p. 

3. Pegawai technis dan Bg. C supaja diberi pindjaman uang 
tidak berbunga untuk sekedar menolong membeli kenda
raan jang sangat diperlukan itu, guna penindjauannja ke 
daerah-daerah. 

4. Formasi Pegawai dalam Bg. Kepegawaian supaja diberi 
tambahan. 

341 



Nusa Tenggara : 
1. Gunting begroting 20% itu sangat merugikan. 
2. Kantor Kapenap di Nusa Tenggara djauh djaraknja dari 

kota, pembitjara minta supaja diidzinkan menambah pega
wai baru sebagai pendjaga malam dan kalau tidak bisa, 
berilah mubiler jang kuat. 

3. Mengingat formasi di Nusa Tenggara kini sangat kurang
nja, diharap Djapena mendetasir Pegawai2 dari Pusat atau 
Daerah ke Daerah lainnja. 

4. Untuk Kursus, supaja diberi tambahan bahan batjaan. 

Djawaban' : 
Setelah pertan ~aan selesai semua diadjukan, maka Pimpinan 
mempersilahkan Sdr. Mas'ud untuk mendjawabnja masing=: 
Djawaban Sdr. M as'ud : 
1. Usul2 dan pertanjaan jang telah diadjukan dalam sidang ini, 

sebahagian besar telah banjak terdjawab dalam djawaban 
rumusan jang telah diberikan pada sidang tadi siang. 

2. Tenaga:i rieel supaja diadakan instruksi bersama antara 
Djapena-Djaura atau antara Kuap-Kapenap untuk menun
djuk Pd. Staf Pena diketjamatan diandjurkan supaja hal 
ini dapat diusahakan sendiri di daerah, karena untuk Dja
tim soal ini telah berdjalanan lantjar, sehingga di Ketja
matan itu kini sudah ada jang bertanggung-djawab. 

3. Stn1ktur Organisasi Djapena sampai ke l{etjamatan=, akan 
diperhatikan dan akan ditindjau kembali. 

4. Formasi Staf Pena Kabupaten supaja ditambah sehingga 
berdjumlah 5 orang tidak bisa dilaksanakan, mengingat 
anggaran belandja kita jang sudah dipotong 20 % itu. 

5. Inspeksi GAH dapat diadiukan, deng-an mengingat bahwa 
kita tidak boleh menambah pegawai baru. 

6. Otorisasi untuk membeli obat=an, bolehlah dengan mengam
bil hied sendiri, umpama dengan djalan mengambil dari 
sisa perbelandjaan pada achir tahun, tapi hal ini djawaban 
jang pasti, akan didjawab oleh Seksi Keuangan. 

7. Ongkos penggantian perdjalanan GAH jang mulai berlaku 
pada awal tahun 1954 itu, adalah disebabkan begroting 
untuk membajar itu mengambil dari begroting untuk tahun 
1955. Sedangkan untuk th. 1953 akan mengambil begroting 
dari th. 1955, hal ini tidak mungkin, sebab begroting untuk 
tahun 1955 itu, sudah sangat tipis sekali. 
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8. Inspeksi GAH sebenarnja telah mendjadi usul Djapena, jang 
sekarang ini tinggal mentjari rumus~annja sadja, sehingga 
mendjadi suatu peraturan untuk th. 1955. 

9. Pengiriman:: Madjalah supaja langsung ke Pena Kab. akan 
diperhatikan sepenuhnja. 

10. Bagi Nusa Tenggara jang menjatakan kurang inventaris, 
hendaknja Nusa Tenggara mengadjukan kekurangan2nja 
itu ke Djapena. 

11. Detasiring pegawai akan diperhatikan penuh. 
12. Kalau ada KUAK jang tidak mau membantu PENA, supaja 

dilapurkan tertulis ke Djapena. 
13. Saran jang menghendaki, supaja tenaga technik diberi ong

kos perdjalanan tetap, menurut pendapat saja lebih baik 
memakai d.o.p. 

14. Kendaraan bagi Staf Pena, sampai sekarang ini tidak ada 
dari Staf Pena itu jang belum mendapat pembagian sepeda, 
bila ingin kendaraan jang lebih tjepat, hal itu akan diusa
hakan menurut saluran1 jang ada. 

15. Kekurangan tenaga, kalau belum mentjukupi formasinja, 
boleh usulkan sebab menurut pendapatnja kini sudah ada 
djalan untuk mengusulkan itu dengan sjarat bahwa tenaga 
jang diusulkan itu sudah terdaftar dalam Kantor Penem
patan Tenaga Setempat. 

Djawaban da.ri Wk. KAGRI : 
1. Dewan Menteri telah memutuskan, bahwa anggaran belan

dja untuk th. 1955 ini jang semulanja 175 djuta digunting 
mendjadi 155 djuta. Sebenarnja belandja ini sangat kurang
nja, tetapi rnengingat bahwa Keuangan Negara sekarang 
sangat tipisnja, maka pengguntingan itu terpaksa KAGRI 
menerimanja. 

2. Dahulu oleh Kagri telah disediakan pos= pengeluaran untuk 
rnembeli obat-obatan, tetapi sekarang ditiadakan, dise
babkan sangat tipisnja keuangan Negara dewasa ini. 
Beaja untuk rnembeli obat-obatan ini tidak diperbolehkan 
rnengambil uang sisa dari achir tahun. Tetapi pembitjara 
menjatakan, bahwa untuk pegawai rendahan, oleh Pemerin
tah telah disediakan Rurnah Sakit Urnum dan balai~ peng
obatan dengan gratis. 

3. Djapena dapat mengadjukan anggaran belandja tambahan, 
akan tetapi supaja Djapena rnengadakan usaha jang dapat 
mengambil basil. 
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4. Kridit Djapena diberikan oleh Kagri, dengan tidak mema11-
dang daerah, semuanja setjara adil dan baik. 

5. Ongkos perdjalanan GAH th. 1953, belum dapat memberi 
djawaban jang pasti, karena peraturan mengenai ini kurang 
tegas. Tetapi untuk tahun 1954 sudah ada ketegasannja. 

6. Otorisasi ke Koordinator dapat didjalankan, sebagaimana 
usul dari salah satu daerah jang disampaikan tadi. 

7. Untuk mengadakan pendjaga malam, dapat didjalankan 
dengan ltebidjaksanaan jang bertanggung djawab didaerah 
jang bersangkutan, dengan mengingat batasa begroting 
perbelandjaan. 

Pimpinan: 
Setelah djawaban:i selesai diberikan, maka Pimpinan menutup 
rapat ini pada djam 24.30 djauh malam. 
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SIDANG KEDUA 

Tenipat: Panti Sila Hotel. 
Tanggal: 27 Djuni J 955. 
Djam. : 9 - 13.30. 
Pimpinan: H.A. Aidid. 

1. PEMBUKAAN. 
Pimpinan membuka rapat dengan pendjelasan bahwa pada 

sidang ini akan diadakan djawaban= terutama mengenai tugas 
bagian B dan sebelum itu dipersilahkan pendjelasan= dari Kagri 
oleh Sdr. SAMANGUN Wk. Bagian Urusan Pegawai Kagri. 

2. PENDJELASAN URUSAN PEGAW AI. 
Soar jang mengenai tugas saja ada dua pertama jang ber

sif at zuiver Administrasi dan jang kedua bersif at prinsipeel. 

1. Saja mendengnr banjak pertanjaan Sdr. 2 jang hanja didapat 
didalam sidang ini sadja. Tjontohnja ialah seperti soal 
ongkos kendaraan dimana Sdr. itu meminta supaja kita 
mengadakan ongkos djalan tetap bagi pedjabat2 kita. 

2. Mengenai tenaga 2 jang tjakap untuk daerah, saja tahu bah
wa sekarang oleh Djapena telah diadakan kursus1 jang 
diudji sesudah enam bulan. Soal ini bukanlah perkara ketjil, 
Djapena hendaklah membuat konsepsi jang lengkap agar 
Kagri dapat memperdjuangkan civiel effectnja. K.U.P. 
menurut edarannja dapat mengakui kursus1 Djawatan itu 
dengan sjarat= jang pada kita ada blancon ia. Kemudian 
nantinja diadakan hubungan dengan P.P. & K. 

3. Persoalan Djokja mengenai P.P. No. 64/'54, baiklah ber
urusan dengan KU AP, karena dari sana telah diusulkan 
sebanjak 41 orang jang diberhentikan, untuk dapat difi
nancier. Masa kerdja 2 matjam. Ke-1, untuk penghargaan 
P.G.P. dan ke-2 untuk masa pensiun pengalaman dan pe
kerdjaan adalah lain. Dan kalau disebut 24 tahun ialah 
maksudnja penghargaan P.G.P. Mungkin dari jang 24 tahun 
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bisa dan mungkin pula dari jang 6 tahun djuga bisa, jaitu 
karena riwajat jang hidup hingga mendjadi baik tindjauan 
masa kerdja karena ada perubahan=. Ini adalah pengharga
an bagi orang jang dahulunja bekerdja pada partikelir. 
Djadi baiklah Djokja mengadjukannja kepada Djapena. 

4. Mengenai blangko jang salah kirim baiklah Sdr.~ kembalikan 
sadja. 

5. GAH pada asrama mahasiswa, baiklah konsepsi diadjukan 
oleh Djapena bagian C. Biar aanemelijk. 

6. Pertanjaan Sumatera Selatan supaja beslit pemberhentian 
GAH dll. supaja dibuat di Propinsi. Ini adalah zuiver Ad
ministrasi. Hal ini bisa diadjukan oleh Djapena kepada 
Kagri. 

7. Untuk Nusa Tenggara. Djaga malam dapat diangkat kalau 
lowongan pesuruh ada. Seperti terdjadinja di Djapenda dll. 
Tentang Peraturan Menteri 26/'54 akan kita selesaikan 
supaja tidak terlantar dalam ongkos djalannja. 

3. PENDAPAT DAN USUL. 
Pendjelasan= dari Kagri telah tjukup. Karena itu akan 

kita landjutkan pendjelasan keliling seperti tadinja : 
Untuk Djateng. Akan kita petjahkan dengan Djaura. De

mikian halnja mengenai GAH dan instruksi Kagri No. 7 nanti 
bersama-sama akan saja ba wa dalam sidang Koordinasi. 

Untuk Nusa Tenggara: Tidak ada tersedia biaja untuk 
Konperensi, ini berhubung dengan penghematan Negara. Hanja 
Sdr. dapat membuatnja dengan kebidjaksanaan. Umpamanja 
dengan mengadakan panggilan oleh Kapenap sebagai peker
djaan dinas. 

Djawa Ba1·at. 
~fominta supaja biaja konperensi diperdjuangkan karena 

selain dari ongkos djalan para pengundjung, djuga banjak pe
ngeluaran jang tidak dapat dielakan seperti ongkos tempat dll. 

D.J. Djokjakarta. 
Mengandjurkan tjara= untuk mengadakan pertemuan itu 

dengan memakai peraturan Menteri Agama No. 7 tahun 1954. 
(Jaitu peraturan Alim Ulama). 

Pimpi.nan; 
Pada beberapa Kapenap usaha demikian ini telah berhasil. 

Djadi Sdr.: saja rasa akan dapat melaksanakan hal2 serupa 
itu, asalkan selalu melakukan tjara~ kebidjaksanaan. 
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Nusa Tengga.ra. 
Didaerah kami tidak akan mungkin melaksanakan hal de

mikian itu, karena djarak perhubungan jang sangat djauh 
antara tempat2 pengundjung dan tempat konperensi itu. 

Pimpina.n: 
Baiklah soal ini nanti kita petjahkan menurut kcadaan 

daerah setempat. 

Penerangan da.n Penjiaran. 
Dalarn pembitjaraan ini Sdr. Saleh Suaidy Kepala Bagian 

"B" telah mengadakan pernbitjaraannja rnengenai Pemilihan 
Umum, laporan Kewartaan Hubungan pres dan radio dan seksi 
Organisasi. 

Djawaban~ tentang soal jang berkenaan dengan itu, serta 
rentjana kerdja Bagian "B" selarna 6 bulan jaitu sedjak bulan 
Djuli 1955 - Desember 1955. Dalarn konperensi Semarang, 
seperti terutama dalam perselahnja djilid II. Rentjananja telah 
dikerdjakan jaitu jang dapat dikerdjakan, dan bagiannja masih 
dalam penjelenggaraan, nanti akan lebih djelas dilihat dalarn 
buku tuntunan Djapena jang sedang diselenggarakan. 

4. TANJA DJAWAB. 
il1aluku. 

Djateng, Djabar, Nusa Tenggara. 
Tentang alat~, dan penjelesaian antara Staf Pena dengan 

KUAK. 

Maluku. 
A. Supaja Staf Pena mendapat otonomi dan sampai di Ketja

matan. 
B. Djuru masak pada penginapan! hendaklah ada jang beraga

ma Islam. 

Atjeh. 
Mengenai Peraturan Magri. No.18th. 1953 ajat 1.2.3.4. 

a. Akan diusahakan dengan Kagri. 
b. Pengawasan poster setudju. 
c. Kartu s.p.a. akan diusahakan. 

Suma.tera Utara. 
Fonds untuk konperensi pers dll. dapat dihubungkan de

ngan bantuan organisasi Agama. 
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Djogja. 
Siaran= pusat terlambat, harap diperhatikan karena daerah 

ingi.11 jang actueel. 
Tentang Isi pengawas dalam 6 bulan. 

Dengan memperhatikan pidato Sekdjen, adalah agar Dja
pena itu benar= mendjadi terompet Kagri. Jaitu mengenai 
nikah, talak, dll. korupsi, Kesehatan, buta hurup ltegiatan ker
dja dan lain-lain. 

Pimpinan Abdullah 'Aidid. 
Sekdjen telah menitipkan pada kita pesan1 karena mening

galkan Tretes, sebanjak 4 lembar, tetapi No. 1-nja tidak ada 
jang kita dapati ini ialah mengenai: 

b. Koordinasi. 
c. panitia adhock. 
d. panitia inspeksi. 
1. Kagri tidak boleh meluruskan jang bengkok. 
2. Penerangan Agama menjebabkan agama diperalat. 
3. Penerangan Agama Pembela Pemerintah dengan dalil2 

Agama. 
Mengenai hubungannja dengan Kempen. baiklah dibitja

rakan nanti dalam panitia adhock, demikian djuga mengenai 
penerangan dibawah satu badan. 

Djawa Ba.rat. 
1. Mengenai p.u. dan latihan pemungutan suara. 
2. Latihan p.u. di Andir 24.000 orang, dibuat partai pajung 

dan lampu, tetapi penjelenggara hanja partai pajung sadja. 
Tidak bisa dikontrole. 

3. Tentang Akaderni Masa cominication 3 tahun. 
4. Menganggap kurang baik kalau Alim Ulama dibuat djadi 

kalangan ,,setengah resmi". 

M a.lukir.. 
1. Lapangan penerangan, hendaklah diadakan instruksi dari 

atasan Kuap. Dan Kapendap supaja mereka membantu pe
kerdjaan Staf Pena jang tidak mempunjai orangnja di 
ketjamatan. 

2. Kepala dalam negeri supaja bisa dipergunakan untuk torne 
Penerangan Agama. 

3. Bantuan kita kepada kaum tani jang sangat terkebelakang. 
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4. l!ntuk . pemili~an Umum,_ ada surat rahasia dari Djapena 
Jang d1ketahu1 sesudah bga bulan mengenai K.P.S. 

5. Mengenai D.I. di Pulau Buton adalah sengadja dibesar=kan. 
6. Barus tegas pada rakjat mengenai ketjurangan~ dalam Pe

milihan Umum. 

Jogjakarta. 
1. Minta blanko lapuran jang bulanan itu supaja dibuat 

kwartalan sadja. 
2. Chotbah2 dari pusat agar segera dikirimkan. 
3. Tambahan untuk pengangkatan s.p.a. Atau dihapuskan 

sadja, dan disatukan kerdjanja dengan Kuakab. 
4. Supaja P.U. dapat didjelaskan pada tiap2 Djum'at. 
5. Djuga ada surat rahasia Djapena seperti di Maluku. 
6. Propaganda .............. .lain=. 
7. Minta buku:? pedoman bekerdja. 
8. Chotbah2

, untuk djuru penerang dan chotbah'. 
9. ~.,Um1 jang bersifat keagamaan. 

10. Sem:mr Film djangan dipusat sadja. 
11. Minta dihalangi Film11 dan buku: tjabul & komik. 
12. Snpaja ditambah pengiriman madjalah ,,Penjuluh". 
13. Supaja peraturan= pemilihan umum segera diundangkan. 
14. Bagaimana nikahnja kalangan jang anti agama? 
15. Instansi resmi dalam tourne Djapen. 
16. Supaja mentjukupi formasi bagian C. Ditambah sadja de-

ngan GAH. 
17. Alat= supaja di tam bah. 

N usa. Tengga.ra. 
1. Supaja kepada pegawai Bhg. B diberikan tanda ja~g seperti 

kartu pers. 
2. Djuga supaja bhg. B memberi penerangan kepada asrama= 

( selain GAH) . 
3. Penjensuran jang lebih teliti mengenai film. 
4. Kalau chotbah: Pusat diterima pada bcberapa daerah sesu

dahnja dua hari, maka didaerah kami adalah sesudah dua 
minggu. 

5. Minta diusahakan kampanje film keagamaan kedaerah=. 

Su:matera Utara. 
1. Supaja penerangan benar2 tidak gelap, baiklah supaja se

mua instansi Kagri menjalurkan ke Kapenap, supaja tidak 
kedjadian intervieu kepada wartawan jang dilakukan Kuap 
S.U. dimana disebutkannja bahwa beberapa Djawatan itu 
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adalah bagian. Ini adalah karena mereka sendiri tidak 
ingin mempeladjari kita. 

2. Penerangan adalah alat Negara dari pada rakjat. 
3. Tentang P.U. harus diperhatikan maklumat P.P.I., jang 

menjatakan agar Penerangan Agama tidak tjampur dalam 
penerangan P.U. Jebih= karena dianggap orangnja dari pi
hak oposisi. 

4. Supaja baitul mal di Propinsi boleh digunakan untuk 
membantu harP besar Islam. 

5. Ada imfiltrasi tentang pentjopotan dipropinsi, tetapi ada 
djuga pegawai tinggi jang masih diberikan gadji sesudah 
lima tahun tidak pernah bekerdja dikantor. 

6. Supaja buku= tjabul lebih diawasi, dengan dasar maklumat 
P.K.N. 

7. Minta supaja pencrbitan= jang berkenaan dengan Agama 
supaja diketahui oleh Djapena. 

8. Chotbah2 dikirimkan langsung kepada mesdjid=. 
9. Kedatangan Mr. Wongsonegoro dan bersembahjang di 

Mesdjid Kotaradja sangat mengetjewakan, untuk mendja
di perhatian Pemerintah. 

10. Ada Keterangan dari Menteri Agama dalam pidatonja, 
supaja dalam bulan puasa diadakan cease fire. Ini kami 
tidak tahu dasar hukumnja. 

Djawa Timur. 
1. Rentjana dalam pemilihan umum jang direntjanakan dan 

dibatjakan oleh Sdr. Saleh Suaidy sangat baik, tetapi akan 
sulit dalam tjara melaksanakannja. Kita agak segan mema
djukan saran2 mengenai ini, apalagi mengingat bahwa kita 
ini sekarang termasuk orang jang persona non grata. Pen
dapat saja lebih baiklah kita memberi saran dengan indirek. 

2. Demikian djuga mengenai bantuan2 jang sengadja diberikan 
kepada golongan sendiri, jang sangat menjolok diberikan 
oleh pedjabat= resmi. 

3. Djuga mengenai tjara lapuran=, hendaklah djangan dide
ngarkan pelapuran~ jang diberikan oleh segolongan sadja. 
Ini kelihatan karena kita telah banjak jang lebih menguta
makan kepentingan partai, sehingga tidak ada kompaknja 
lagi. 

Djawa Tengah. . 
1. Akal kantjil telah lama kami djalankan. Kami telah turut 

dalam tugas= koordinasi. Dan memang selama ini kami 
turuti segalanja itu akan berachir kalau mereka bertanja-
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kan kita rnengenai dasar hukurnnja, karena seolah-olah 
Kementerian kita tidak rnempunjai begroting untuk soal' 
itu? 

2. Kami menjetudjui Djatim, supaja Pengumuman2 kita dja
ngan berantakan hendaklah, benar~ dinjatakan oleh Pusat 
Kementerian bahwa sampaipun didaerah djangan setiap 
djawatan itu rnempunjai djuru bitjara sendiri. 

3. Tentang kewartaan diradio, baiklah oleh kita diadakan hu
bungan jang lebih baik dengan R.R.I. Tetapi hubungan baik 
ini tidak tjukup kalau dari pusat sampai sekarang belum 
ada maklumat bersama untuk penjelenggaraan itu. Apalagi 
mengenai siaran= ,,Mimbar Islam". 

4. Mengenai lapuran Aliran:: Agama, hendaklah diberikan 
modelnja. Dan Hal ini akan memperbanjak pekerdjaan ka
rena instansi jang lainpun rnempunjai sendiri penjelidiknja. 

5. Keamanan. Jang putar otak mengenai biaja pemulihan ke
amanan ialah Djateng tetapi rupanja barulah penduduk 
Atjeh jang menerima hasilnja. Sehingga jang akan memba
wa bantuan itupun harus Kepala Kuap dari Djateng pula. 

6. Demoralisasi. 
a. N.T.R. Hubungan kita dengan organisasi2 wanita, um

pama pekerdjaan Badan Penasehat Perkawinan, bagai
manakah kita akan membuatnja kalau kita tidak punja 
biaja? 

b. Pemutaran film, minta direntjanakan benar' oleh bagian 
B. Djangan hanja mengurus pemutaran film' hadji sadja. 

c. Buku, Mengenai riwajat pahlawan Islam, seperti tjerita 
Raden Patah, penjelidikannja banjak jang dikembalikan 
kepada Kapenap. Djuga mengenai instruksi Sekdjen ten
tang buku~ karangan P.P.K. jang be1·hubungan dengan 
agama dan sedjarah Islam, sampai sekarang. 

7. Mengenai Desa2 Pertjobaan. 
Djuga kami hanja selalu menerirna instruksi langsung dari 
Kementerian. Hal ini rninta tuntunan, djangan main surat2 
tembusan sadja dan dalam konperensi kita ini harus men
djadi satu putusan. 

8. Film luar negeri. Agar dikurangi pemutaran= film luar nege
ri, demikian djuga mengenai pemasangan= reklamenja jang 
berantakan. 

(Rabis djam 13.30 dan disambung pada malamnja). 

351 





SIDANG KETIGA 

Tempat: Panti Sila. Hotel. 
Tanggal: 27 Djuni 1955. 
Djam : 20.00 - 21.45. 
Pimpinan: H.A. Aidid. 

1. PEMBUl(AAN. 

Setelah menjampaikan kata pembukaannja, Pimpinan 
mempersilahkan Sdr. H.M.S. Suady untuk memberikan dja
waban: atas saran dan pertanjaan: jang telah diadjukan pada 
sidang chususi ke-11 siang tadi. 

2. DJAWABAN H.M.S. SU'AIDY. 
Sebelumnja menjampaikan djawaban:nja, pembitjara 

mengutjapkan kata kegembiraannja atas segala laporan dan 
saran2 jang telah disampaikan kepada Pimpinan dalam sidang 
chususi tadi siang, hal ini bagi Djapena adalah suatu dorongan 
guna menambah rentjana kerdjanja sehari-hari, jang sangat 
berf aedah sekali bagi Pimpinan Djapena umumnja. Kemudian 
Sdr. H.M.S. Su'aidy menjampaikan djawaban2nja setjara umum 
dengan tidak menjebutkan dari mana sumber pertanjaan itu 
datangnja, pertanjaan2 mana didjawab seperti dibawah ini: 

I. Pemilihan Umum: 
1. Keruntjingan: Politik dewasa ini supaja diselesaikan 

tingkat tinggi, ini dapat disetudjui dan diterima, 
jang mana usul jang demikian itu akan dibawa dan 
dibitjarakan ke/oleh Menteri melalui saluran' tinggi. 

2. Supaja memperingati Partai: Politik dengan direct 
dengan tidak indirect, ini bisa kita salurkan me
nurut ketentuan= jang telah ada, tetapi dengan lain 
istilah jaitu memakai istilah "dengan djalan uchu
wah". 
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3. Saran jang mengharapkan supaja diadakan instruk
si bersama antara Kagri - Kempen - Kementerian 
Dalam Negeri dan P.P.I. mengenai Penerangan di
bawah satu bendera, dimana Djapena dilarang 
mentjampuri segala matjam penerangan dalam soal 
Pemilihan Umum, dapat kita terangkan sbb.: 
a. Sebenarnja Djapena telah memberikan Instruksi 

kepada bawahannja dalam kampagne Pemilihan 
Umum, instruksi mana telah mendapat perse
tudjuan dari pihak Kempen. -K.D.N. jang sam
pai sekarang ini belum ada pentjabutan jang 
resmi. 

b. Dalam Undang= Dasar Negara kita tidak ada la
rangan bagi siapapun untuk ikut serta setjara 
actief dalam kampagne Pemilihan Umum. 

c. Tetapi sebelum kita memberikan instruksi itu, 
telah kita usahakan dengan sandaran= jang kuat 
dengan melalui tingkat resmi, jaitu telah pernah 
diadakan antara Sekdjen Kempen. dan Sekdjen 
Kagri, dimana hasilnja isi dari instruksi Djapena 
itu mendapat persetudjuan bersama. 

d. Adapun andjuran supaja diadakan instruksi jg. 
mendapat persetudjuan dari segala Instansi, 
dapatlah hal itu mendjadi dasar kekuatan bagi 
kita sendiri. 

4. Penerangan bersama dalam satu bendera, bagi 
Djapena tidak ikut serta. Dari Kempen sampai se
karang belum ada ketentuan2 selandjutnja dalam 
penjelenggaraannja. 
Kita belum tahu matjam dan tjorak Instruksi kam
pagne dibawah satu bendera itu, maka apabila dari 
daerah= ada jang mempunjai segeralah sampaikan 
ke Djapena guna dapatnja dipeladjari lebih landjut. 
Tidak ikutnja kita dalam kampagne dibawah satu 
bendera itu, belum berarti bahwa kita melarang 
untuk bekerdja sama dengan instansi2 lain. 

8. Oleh karena Instruksi untuk mengadakan penerang
an dalam Pemilihan Umum dibawah satu bendera 
itu adalah dari pihak Kempen. jang belum kita 
ketahui sebelumnja, maka akibat dari politisi inilah, 
bagi Djapena tidak ada alasan jang akan ikut serta 



Tetapi apabila ada dari pihak Kapenap + Pena Kab 
jang terlandjur ikut serta dalam kampagne diba
wah satu bendera itu, diharapkan supaja memper
gunakan kebidjaksanaannja. 

9. Bagi Djapena dalam kampagne Pemilihan Umum itu 
harus memelihara moraal, harus berdasarkan atas 
politik pemerintah. Soar Politik Pemilihan Umum, 
kita tidak akan membitjarakan, tetapi soal moraal 
Pemilihan Umum harus kita kerdjakan sebenar:nja. 

10. Didalam kampagne kita harus mempersilahkan 
massa untuk memilih djago~nja jang dikehendaki, 
tetapi kita tidak boleh mengatakan dengan kata• 
Pilihlah ini dan itu. Bila disesuatu daerah ada penga
tjauan dalam Pemilihan Umum dari pihak tertentu, 
haraplah hal itu dilaporkan kepada Djapena. 

11. Petundjuk2 dalam Pemilihan Umum, ini bukan soal 
kita, tetapi hak penuh dari pihak Kempen atau Dja
pen setempat. 

Il. Pemberitaan : 
1. Saran mengusulkan supaja Djapena mengadakan 

Instruksi bersama antara Djapena - Djapenda dan 
Djaura, agar supaja Kapendak dan Kuak dapat 
membantu kepada Pena Kah., soal ini sudah ada 
pedoman~nja dan ada pula rumus 2annja, jang sam
pai sekarang masih dalam penjelesaian. 

2. Bagi tenaga2 jang kompeten di Kapenap dan Staf 
Pena Kah. supaja diberi kartu pers jang setara de
ngan kartu pers nasional lainnja, hal ini jang meng
urusi bukan sadja dari Kempen, tapi pula dari pihak 
P.W.I., dimana kalau kita berusaha agak memer
lukan waktu jang pandjang. Tetapi hal ini oleh 
kami akan ditjatat untuk diusahakan selandjutnja. 
Bila jang dimaksudkan itu hanja sebagai legitimatie
bewijs, sebenarnja bagi kita telah dilaksanakan dan 
semuanja telah mendapatnja. 

3. Hubungan dengan RRI dalam pemberitaan, Djape
na supaja mengadakan hubungan, dapat kami kata
kan, hahwa dalam sidang pertimhangan Siaran RRI 
jg. kebetulan saja (Saleh Suaidi) mendjadi anggau
tanja, telah kami usahakan, usaha mana mendapat 
sambutan dari semua anggauta jang ada di Dewan 
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Pertimbagnan Siaran R.R.I. itu, malah R.R.!. minta 
supaja berita~ keagamaan itu diperbanjak. 

4. Berita= keagamaan itu akan ditempatkan pada 
waktu jang tidak chusus, mengingat bahwa berita 
sematjam itu tidak terdjadi setiap hari. Bisa djuga 
ditempatkan pada waktu jang chusus, asal ada 
djaminan, bahwa berita keagamaan itu tidak ber
henti ditengah djalan. 

5. Usul jang mengharapkan supaja Chotib2 diberi 
kartu, hal ini belum dapat kita menentukan, karena 
kita belum mengetahui Chotib jang mana dan se
matjam Chotib siapa jang harus diberi kartu itu. 
Tetapi bila hal ini dipandang perlu, Djapena menje
rahkan kepada kebidjaksanaan Daerah ". 

III. Chotbah::: 
1. Usul jang mengharap supaja Djapena mengeluarkan 

Chotbah tiap hari Djum'at, ini sukar pelaksanannja, 
karena perkembangan dan pertumbuhan= didaerah1 

bermatjam-matjam tjorak dan ragamnja. Baiklah 
hal ini Djapena menjerahkan sadja atas kebidjaksa
naan Daerah=. 

2. Pengiriman Chotbah supaja tidak terlambat, hal ini 
dipersebabkan pada achir2 ini Djapena mengalami 
kesukaran= technis, tetapi mudah"an untuk selandjut
nja tidak terulang Iagi. 

IV. Pemutaran Film: 
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1. Pemutaran Film oleh Djapena supaja diatur setjara 
sistimatis dapat kita terima dan diperhatikan betul2

• 

2. Kapenap supaja dimasukkan dalam Panitia sensur 
Film, ini sudah mendjadi perhatian kita. Tetapi soal
nja sulit sekali, karena peraturan jang kini dipakai 
oleh Panitia Sensur Film di Pusat masih memper
gunakan Peraturan bikinan Belanda dulu. Sampai se
karang ini Peraturan Kolonia! itu belum ada per
obahan, sedangkan untuk merobah peraturan itu 
memerlukan membikin peraturan baru sebagai gan
tinja jang bernilaikan Undang=. 

3. Djumlah Panitia Sensur Film dipusat jang beraliran 
Agama hanja seorang sadja jaitu Sekdjen Kagri. 
R.M. Kafrawi, dimana selalu kalah suara tiap= meng
adakan sidang:nja. 



Andjuran jang mengharapkan supaja Kapcnap didja
dikan Panitia Sensur Film itu akan disampaikan ke
pada Sekdjen supaja mendapat perhatian setjukup
nja4 

V. Menghadapi Aliranz: 
1. Saran jang mengharapkan supaja dibentuk suatu 

Panitia untuk menentukan difinisi arti Ketuhanan 
Jang Maha Esa, adalah sud ah mendapat persetudju
an dari kita dalam materinja. Tetapi menurut pen
dapat kita, pelaksanaannja belum tiba masanja 
mengingat konstelasi sematjam sekarang ini. 

2. Siapa jang bertanggung djawab menghadapi aliran 2 

Agama, soal ini adalah tanggungan pihak Djaura 
dan ba wahannja. 

3. Djangan ada dualisme dalam laporan: aliran Agama, 
dapat kita maklumi. Tetapi penting bagi Djapena 
untuk mempunjai dokumen sendiri jang mendapat 
langsung bahan~nja dari bawahannja sendiri. Dengan 
demikian baiklah laporan~ jang telah berdjalan itu 
kita teruskan sadja. 

4. Djapena harus tegas menghadapi perkawinan2 liar, 
hal ini akan disampaikan kepada Kagri. 

5. Kapenap supaja diberi idzin untuk berlangganan 
Madjalah2 jang bersif at anti agama, hal ini supaja 
Kapenap berusaha sendiri, Madjalah mana jang dike
hendakinja, sampaikan ke Djapena. 

VI. Penerbitan : 
1. Pengawasan atas isi penerbitan2 Kagri supaja dipe

gang Djapena, hal ini akan disampaikan kepada 
Sekdjen. 

2. Saran jang mengharapkan supaja Djapena mengada
kan penerbitan bersama dengan Instansi2 lain, akan 
diusahakan selekas-lekasnja. 

VII. B.K.P.A. : 
1. B.K.P .A. jang sekarang ada ini supaja didjadikan 

badan semi resmi, hal ini belum tentu menguntung
kan bagi kita sendiri, tapi hal ini akan dipeladjari. 

VIII. Laporan-/aporan. 
1. Laporan2 supaja djangan dualistis, hal ini sudah ter

djawab. 
2. Semua isi laporan supaja diteliti dahulu, karena isi

nja itu belum 100% dapat dipertjaja, hal ini kami 
mengharapkan penelitian dari Kapenap= jang ber
sangkutan. 

357 



IX. Keamanan : 
1. Permintaan fonds pemulihan keamanan, dapat dilak

sanakan menurut situasinja dan keperluannja. Saal 
ini akan dipeladjari lebih landjut. 

X. Keuangan/ Pe1·lengkapan : 
1. Djapena supaja berusaha projektor, hal ini sudah 

ada, tapi untuk rnentjukupi kebutuhan= daerah akan 
diusahakan. 

2. Djapena supaja mer.gadakan Instruksi supaja Kuap. 
dapat membantu perlengkapan, seperti kertas dll. 
soal ini akan dibitjarakan dengan Kagri terlebih dulu. 

3. Kagri memberikan Instruksi langsung ke daerah de
ngan tidak melalui Djapena, hal ini akan dibitjarakan 
agar tidak terulang lagi. 

4. Usul jang diadjukan supaja Kapenap= dalam surat 
desakannja kepada Djapena jang tindasannja disam
paikan kepada Kapenap lain, untuk mendapatkan 
sokongan, supaja diberhentikan, hal ini Djapena da· 
pat menjetudjui. 

5. Pertantangan Partai supaja djangan dibawa ked~ lam 
Kantor, hal ini sudah diusahakan, tinggal penjem
purnaannja. 

6. Menteri Agama supaja rnendesak Kabinet, supaja 
Kepala2 Djawatan dari Instansi Kagri djangan rnem
pergunakan kesempatannja untuk rnentjopoti lawan 
politiknja. hal ini sudah diatur oleh surat Edaran 
Perdana Menteri. 

Pirnpinan. 
Setelah sernua soal didjawab, ditambah lagi soaP lain, rnaka 
Pimpinan menutup sidang chususi ini untuk Istirahat. 

3. PIDATO PAK l\IOESA 'L MACHFOELD. 
1. Dalarn pidato terscbut, sesudahnja beliau rnemberikan pen

djelasan umurn, jang tidak sunji pula dengan utjapan: jang 
rnembuka rnata para hadirin jang mulai mengantuk pada 
djam 11 rnalarn itu, maka di rnulailah pendjelasan= mengenai: 

2. Penjuluhan Masjarakat Agarna: antaranja jang agak pan
djang ialah rnengenai : 
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a. quotum GAH jang dibentangkan, supaja untuk dapat 
rnemetjahkan beberapa kesulitan mengenai pengang
katan beberapa tjalon GAH jang rnenurut pembagian 
daerah telah tjukup. Antaranja disarankan supaja 



mengusulkan tjalon dengan menghitung <ljam peJadjar
an. Djadi tidak mutlak menghitung quotum menurut 
orangnja. 

b. Batas minimum peserta penjuluhan untuk memperoleh 
seorang GAH, satu persoalan jang harus dikemukakan, 
walaupun dalam prinsipnja pembitjara sendiri sangat 
berat untuk mengandjurkan demikian pada para peserta 
Konperensi: Antara lain ialah mengenai batas 50 orang, 
jang menurut beliau seolah-olah sudah ditekankan pada 
kita dari pihak jang pantas kita turut perkataannja. 
Djadi bukan sepuluh orang seperti pendapat jang ter
banjak antara kita, dan bukan pula 25 orang seperti 
pendapat beberapa kaum jang hadir dalam konperensi 
ini. 

c. Maklumat bersama. Dari daerah banjak diterima saran 
dan permintaan supaja maklumat bersama antara 
Djapena dan Djawatan= jang berhubungan dengan kita 
dalam tugas penjuluhan Agama, terutama Djawatan 
Kepolisian Pusat jang sampai hari ini belum djuga 
mengadakan Maklumat bersama itu. 
Mengenai persoalan ini pembit.iara mendjelaskan rangka 
usaha jang telah dikerdjakan oleh Pusat Djapena. Tetapi 
diandjurkan seterusnja kepada hadirin, supaja dalam 
penjelenggaraan penjuluhan itu, djanganlah kita terikat 
benar~ kepada maklumat bersama dari pusat. Malahan 
sebaliknja dari itu kelihatan dibeberapa daerah, kerdja
sama diperoleh dengan baiknja, hanja karena soepelheid 
dari petugas: jang bersangkutan didaerah itu. 

d. Dan dalam hal ini baik djugalah kita pergunakan, siasat 
kantjil seperti jang diutjapkan oleh bapak Sekdjen da
lam pidatonja jang lampau. 

e. Demikian sari pidatonja mengenai Penjuluhan Masjara
kat Agama. 

3. Kebudajaan. 
a. Sesudah pandjang lebar mengutarakan pengertian ke

budajaan maka dinjatakanlah maksud: akan diadakan
nja,. 

b. Kongres Kebatinan di Semarang, jang antara lain pem
bitjara sendiri turut mendjadi praeadvisurnja. 
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c. Dinjatakan bagaimana pcntingnja Djapena/Kapenap 
turut menjelenggarakan exposisi didaerah~. Karena 
dalam beberapa tempat jang kita adakan, mudah=an 
tetap mendapat kundjungan jang memuaskan. 

d. Mengenai Karangan~ buku jang mengenai sedjarah 
Islam seperti Demak dll. Pembitjara merasa sukur bah
wa Kapenap Djateng telah turut menjelidiki sedjarah 
Madjapahit. Hal ini perlu kita turut menjelidikinja, apa
lagi pada buku: jang mendjadi batjaan sekolah, jang 
mendjadi tanggung djawab kita bersama. 

e. Mengenai desa pertjobaan. 
Soalnja telah selalu dibitjarakan dalam rapat= koordina
si Interdepartemental. Tetapi selama ini masih mendjadi 
satu bagian dari tanggung djawab Kem. Dalam Negeri 
jang olehnja diminta bantuan dari Kementerian= lain 
sebagai penjumbang. 
Adapun mengenai dasar hukumnja jang dapat mendjadi 
pegangan, sampai sekarang masih baru dalam tarap 
djandji=an. Sedang di Propinsi dan Kabupaten segala 
urusannja dipegang Kepala daerahnja dan djuga dengan 
minta bantuan kepada masing2 Kementerian. Sedang 
urusan2 itu masih bersipat setempat~. 

Djawa-ban2 pert.anjaan. 
Pertanjaan saudara jang tertulis telah didjawab dengan 

tertulis. Hanja dari Djawa Tengah. 

Mengenai ganti ongkos djalan GAH dalam sub C. jang 
surut sampai tahun 1954. Saja telah bitjarakan dengan KAGRI, 
karena juridisnja tidak demikian. Baiklah kita tunggu nanti 
djawab Kagri sendiri. 

Jogjakarta. 
Mengenai Penetapan Menteri Agama semuanja telah ter

dja wab dengan jang tertulis. Hanja ada satu pertanjaan jang 
diover tadinja dari: 

a. Bagian B jaitu mengenai film keagamaan. Kita bersedia 
bekerdja sama dengan orang jang ada sebutkan itu, dan 
djuga kita sendiri in gin aktief, hanja orangnja jang djadi 
soal. 
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b. Heida.me tjabul. 
Sedang dalam pembitjaraan kita dengan D.P.K.N., Karena 
definisi tjabul inipun masih belum djelas. Karenanja pula 
wakff kita dalam panitia sensur selalu kalah, karena kurang 
djelas alasan= tentang kriteriumnja. 

c. Biro penasehat perl(awinan. 
lni djuga sedang dalam penjelidikan, terutama di Djakarta 
jang telah dilaksanakan dengan Kantornja Kuak Kotapra~ 
dja. 

Rapat ditutup djam 23.45. 
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SIDANG l{EEMPAT 

Tempat : Panti Sila Hotel. 
Tanggal: 28 Djun.i 1955. 
Djam. : 9 - 14.00. 
Pi.mpinan: H.A. Aidid. 

1. PEMBUKAAN. 
Setelah Pimpinan mengutjapkan terima kasihnja, lalu 

menjatakan rapat dibuka dengan pembatjaan Bismillahir Rach
manir Rachim. Kemudian Pimpinan mempersilahkan Sdr. Rus
'an selaku Wk. dari Bg. C untuk menguraikan kepada sidang, 
konsepsi perihal perlu adanja Inspeksi GAH dipusat dan di
daerah::, konsepsi mana telah diadjukan kepada Kagri jang 
telah pula mendapat persetudjuan, dan rumusannja diserahkan 
kepada Djapena. 

2. URAIAN SDR. RUS'AN. 
Sdr. Pirn.pinan. . 
Sdr. 2 Kepala Kantor Penerangan Agama. P11opinsi Jth. 
Sdr. ~ Konperensisten jth! 

Sebelum kami uraikan lebih djauh tentang rentjana Ins
peksi Djawatan Penerangan Agama sebagaimana jang diminta 
oleh Sdr. pimpinan lebih dahulu kami kemukakan akan riwa
jatnja mengapa timbul initiatief mengadakan tugas inspeksi 
itu. 

Beberapa bulan j.l., pihak pimpinan Kementerian Agama 
menjampaikan saran~ kepada Djawatan Penerangan Agama 
agar supaja didalam Djapena diadakan tugas chusus dilapang
an inspeksi. Titik berat dari tugas itu ditudjukan untuk inspeksi 
Guru= Agama Honorair. Pimpinan Djapena pada masa itupun 
merasakan tentang betapa pentingnja inspeksi, maka oleh 
Pimpinan Djapena ditugaskan kepada saja untuk menjusun 
rangka inspeksi, dengan lebih dahulu mengadakan tindjauan 
kepada Djapenda. 
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Maka setelah mcndapat beberapa bahan kami susun ren
tjana itu tetapi baru bersifat prinsip"nja sadja belum sampai 
mengenai detailiringnja. Soal detailiringnja kami fikir akan 
disusun kemudian sctclah prinsip rentjana ini dapat diterima 
oleh pimpinan Kem. Agama dan didjadikan suatu Peraturan 
atau Penetapan Menteri. 

Dalam susunan inipun terpaksa kami membuat 2 matjam 
rentjana dengan pengertian bahwa rentjana ini ada jang ber
sif at berat ( menghendaki keuangan dan tenaga jang mentju
kupi) dan ada rentjana jang sederhana jaitu jang ditjukupkan 
oleh tenaga dan kemungkinan2 jang ada. Djadi rentjana itu 
ada rentjana maximum dan ada rentjana minimum. Baiklah 
kedua rentjana itu kami kemukakan satu persatu agar men
djadi bahan pertimbangan kita bersama, adapun reritjana itu 
adalah demikian: 

KONSEPSI MAXIMUM; 
PERUMUSAN DIADAI<ANNJA TUGAS PENGAWASAN 

BAGI PENERANGANJPENJULUHAN AGAMA. 

I. Tugas dan lapang pelcercljaannja. 
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1. Mengawasi djalannja pekerdjaan penerangan dan pe
njuluhan agama di pusat dan daerah:. 

2. Membantu Kepala Djawatan Penerangan Agama dida
Iam mengolah soar technis penerangan dan penjuluhan 
agama. 

3. Mengumpulkan pendapatnja kepada Kepala Djawatan 
Penerangan Ag am a dalam hal: jang bertalian dengan 
perentjanaan peraturan= technis penerangan dan penju
luhan agama. 

4. Membimbing, membantu dan mengawasi pekerdjaan= 
Guru= Agama Honorarium pada Rumah3 Pendjara, 
Asrama= Sosial, Asrama= Polisi, Daerah Transmigrasi 
B.R.N., Perkebunan= dan objek= Penjuluhan Agama 
lainnja. 

5. Mengawasi pelaksanaan= penerangan agama pada ber
bagai objek dalam masjarakat dengan melakukan 
experimen 2 dimana perlu. 

6. Mengikuti/mempeladjari djalannja pekerdjaan Bagian 
Penerangan/Penjiaran dan Bagian Penjuluh Masjara
kat Agama/Kebudajaan. 



7. Mengerdjakan surat menjurat dan ketertiban adminis
trasi jang mengenai urusan pengawasan. 

8. Mengkordinasikan stafpena pada Kuak dalam daerah
nja, didalam usaha~ serentak insidentil setempat. 

II. Susunannja. 
1. Di P.u.sat. 

Terdiri atas 

1. Di Propinsi. 
Terdiri atas 
(13 Daerah) 

, 
1 Orang Pengawas Kepala 
1 Orang Pengawas (ahli penerang

an). 
1 Orang Pengawas (ahli Penjuluh

an). 
1 Orang Pengawas (adm). 

1 Orang Pengawas (untuk Kepala) 
1 Orang Pengawas 
1 Orang Pembantu 
1 Orang tenaga administrasi 

1. Di Karesidenan. 2 Orang Pengawas. 
(22 + 2 + 2 + 3 = 29). 

III. Statusnja. 
1. dipusat merupakan Bagian baru dari Djapena. 
2. dipropinsi ( daerah merupakan Staf baru jang berke

dudukan sederadjat dengan Kapenap/Kapena. 
3. di ibukota Keresidenan merupakan pegawai Kapenap 

jang ditempatkan pada Koordinator Urusan Agama 
Daerah dengan mendapat biaja adm. dari pos Djapena 
jang dititipkan (disalurkan) via Koordinator Urusan 
Agama. 

IV. lstilab. 
Bagian ini disebut Bagian Inspeksi Penerangan/Penjuluhan 
Agama. 

V. Formasinja. 
di pusat. 

di propinsi. 

di Keresidenan. 

1 Inspektur /ahli Agama Kep. 
1 Ahli Agama 
1 Pem. Pend. ag. 
I Pengarang Klas I 
1 Orang ahli Agama 
1 ,, Pengarang kepala 
1 ,, pem. pend. ag. 
1 Pem. Pend. Agama 
2. Propagandis Kepala 

VI/b. 
V/c. 
V/b. 

IV/c. 
V/c. 
V/b. 
V/b. 
V/b. 

IV/c. 
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VI. Pendjelasan. 
1. Tugas inspeksi (pengawas-pemeriksaan-penilikan) ha

rus tersendiri dari tugas= pelaksanaan-penjelenggara. 
Oleh karena itu maka perlu untuk ini berdiri diluar ke
dua bagian jang bersipat technis: penerangan/penjiar
an & penjuluhan Masjarakat Agama dan Kebudajaan). 

2. Kenjataan dalam tahun 1955 seluruh GAH ditaksir 
baru ada antara 600 s/d 700 orang seluruh Indonesia 
dan seluruh staf-pena antara 300 s/d 320 orang. Ber
hubung dengan itu maka setepatnja apabila untuk 
urusan Penerangan itu inspeksinja disatukan dengan 
urusan Penjuluhan Agama. 

3. Kalau itu terdjadi, maka konsekwensinja Peraturan 
Menteri Agama No. 10 tahun 1952 mesti berubah dan 
budget Anggaran Belandja dari Kagri jang sudah di
madjukan kepada Pemerintah mesti dirubah pula (di
tambah). 

4. Koordinator2 Pena diluar Djawa dan Madura, dapat 
diganti tugasnja dengan tugas inspeksi dan kordinasi. 

KONSEPSI MINIMUM : 
PERUMUSAN:i DIADAl{ANNJA TUGAS PENGA\VASAN 

BAGI PENERANGAN/PENJULUHAN AGAMA. 

I. Tugas dan Iapa.ng pelcercljaannja. 
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1. Mengawasi djalannja pekerdjaan penerangan dan pe
njuluhan agama di pusat dan daerah2

• 

2. Membantu Kepala Djawatan Penerangan Agama dida
lam mengolah soar technis penerangan dan penjuluhan 
agama. 

3. Mengernukakan pendapatnja kepada Kepala Djawatan 
Penerangan Agama dalarn har jang bertalian dengan 
perentjana peraturan~ technis penerangan dan penju
luhan agama. 

4. Mernbimbing, rnembantu dan rnengawasi pekerdjaan2 

Guru2 Agama Honorarium pada Rumah2 Pendjara, As
rama 2 Sosial, Asrama 2 Palisi, Daerah Transmigrasi 
BRN, Perkebunan:? dan objek:.e penjuluhan agama lain
nja. 

5. Mengawasi pelaksanaan2 penerangan agarna pada ber
bagai objek dalam masjarakat dengan melakukan 
experimen2 dimana perlu. 



6. Mengikuti/mempeladjari djalannja pekerdjaan Bagian 
Penerangan/Penjiaran dan Bagian Penjuluh Masjara
kat Agama/Kebudajaan. 

7. Mengerdjakan surat menjurat dan ketertiban adminis
trasi jang mengenai urusan pengawasan. 

II. Susunan dan formasinja. 
1. Di Kantor Pusat Djapena; terdiri atas: 4 orang pegawai 

jang masing~ akan diberi tugas/mempunjai keahlian: 
a. Kepala, dengan pangkat djabatan Inspektur /Ahli 

Agama Kep. (VI/b). 
b. Expert penerangan, dp Ahli Agama (V /c) 1 orang. 
c. Expert penjuluhan, dp Pem. Pend. Agama (V /b) 1 

orang. 
d. Seorang pembantu, dp Pengarang Klas I (IV /c) 

1 orang untuk tugas administrasi. 
2. Di Kapenap/Kapena; terdiri atas 3 orang pegawai jang 

mempunjai keahlian masing~ sbb. : 
a. Kepala, dp Ahli Agama (V /c). 
b. Expert penerangan, dp Pengarang Klas I (IV /c). 
c. Expert penjuluhan, dp Pem. Pend. Agama (V /b). 
d. Seorang pembantu, untuk tugas administratief. 

III. Statusnja. 
1. Di Kantor Pusat Djapena : 

Merupakan suatu U r u s a n. Pegawaf' jang 4 orang 
itu merupakan staf jang menjelenggarakan Urusan itu, 
dan statusnja pegawai tsb. merupakan tenaga2 expert 
DIPERBANTUKAN KEPADA KEPALA DJAWATAN 
PENERANGAN AGAMA (STAF KEP. DJAWATAN). 

2. Di Kapenap/Kapena : 
Merupakan suatu STAF. Pegawai2 jang 4 orang itu 
statusnja adalah PEGAWAI2 DJAPENA PUSAT me
reka DIPERBANTUKAN kepada KAPENAP/KAPE
NA. Memekam soal2 technis mereka langsung bertang
gung djawab kepada DJAPENA, didalam penjelesaian 
administratief mereka bertanggung djawab kepada 
Kepala Kapenap/Kapena jang bersangkutan. 

IV. lstilah/nama urusa.n. 
1. Di Kantor Pusat Djapena: 

Urusan ini disebut STAF INSPEKSI UMUM pada 
Kantor Pusat Djapena. 
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2. Di Kapenap/Kapena : 
Urusan ini disebut STAF INSPEKSI WILAJAH pada 
Kapenap/Kapena. 

V. Pendjelasan2
• 

1. Tudjuan dari adanja Konsepsi Minimum ini ,ialah untuk 
menghindari agar djangan terdapat perubahan3 dalam 
Peraturan Menteri Agama No. 10 tahun 1952 dan tidak 
merubah budget dari Anggaran Belandja Kagri th. 1955 
jang sudah dimadjukan. 

2. Tugas inspeksi (pengawasan-pemeriksaan-penilikan) 
harus terpisah dari tugas penjelenggara-pelaksana 
seperti Bagian= Adan B {di Djapena-Kapenap/Kapena) 
Oleh karena itu, maka untuk urusan itu disebut staf 
dan dibawah pengawasan dan pimpinan langsung dari 
Kepala Djawatan Penerangan Agama. 

3. Tugas inspeksi ini tidak semata-mata menghadapi soal' 
jang bertalian dengan Guru Agama Honorarium sadja, 
karena djumlah staf-pena kabupaten itu jang sedikit 
itu bila tidak disatukan dalam pengawasannja akan 
terlantar. Djumlah GAH sampai kini sebanjak-banjak
nja hanja 600 s/d 700 orang, sedang stafpena k.l. hanja 
300 s/ d 320 orang. Maka untuk menghadapi itu praktis
nja soal GAH dan Penerangan, inspeksinja disatukan. 

TJARA PENJELENGGARAANNJA/PELAI{SANAANNJA 
Untuk sementara (sambil menunggu keizinan mendapat pe
gawai baru. 
1. Beberapa expert di Djapena dari Bagian B dan C ditarik 

didudukkan dalam Staf Inspeksi Umum Djapena. 
2. Beberapa expert di Kapenap/Kapena dari Bagian B dan C 

ditarik ke Staf Inspeksi Wilajah ( dalam tugasnja) dan 
dinjatakan statusnja mereka adalah sebagai PEGA WAI 
DARI DJAPENA PUSAT. 

3. PENDAPAT DAN PERTANJAAN2
• 

Setelah konsepsi itu dibatjanja dan diberikan pula pen
djelasan' seperlunja, kemudian Pimpinan mengharapkan supaja 
konsepsi ini mendapat perhatian sepenuhnja dari sidang, dan 
diharapkan dalam hal ini, hadirin mengemukakan pendapat2nja, 
denga pengertian supaja pendapat= itu melulu dichususkan 
.mengenai konsepsi ini sadja tidak menjimpang dari pokok 
atjaranja. 
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Dari hadirin satu persatu mengadjukan nama1nja untuk 
ditjatat sebagai pembitjara untuk mengemukakan pendapatnja 
dalam konsepsi ini, jaitu: 

Maluku: 

1. Mengingat djauhnja perhubungan diantara daerah kedaerah 
lain di Maluku jang sangat sukar ditempuhnja jang hanja 
memakai beberapa djam sadja, maka pembitjara berpen
dapat, bahwa minimum untuk penghuni disesuatu asrama 
jang berhak mendapat seorang GAH ialah 10 orang. 

2. Daerah Inspeksi GAH jang telah mendjadi Konsepsi itu, 
supaja ditindjau kembali, dimana untuk daerah Maluku 
jang terdiri dari 3 daerah menurut konsepsi tadi tidak dapat 
dilaksanakan, mengingat sukarnja perhubungan antara 
daerah ke daerah lainnja. 

3. Dalam hal ini Maluku mengusulkan, supaja Djapena meng
adakan latihan~ GAH demi untuk keseragaman GAH baik 
administrasinja maupun lain ~nja. 

Sumatera Tengah: 

1. Pada prinsipnja Konsepsi itu Sumatera Tengah dapat me
nerimanja dengan baik. Tapi disamping itu dapat kita na
makan konsepsi itu seperti nafsu besar tenaga kurang, se
hingga kalau kita kadji satu persatu maka sukarlah dilak
sanakan. Dan akibatnja menimbulkan dualisme dalam ka
langan kita sendiri, karena Inspeksi ini langsung bertang
gung djawab kepada Djapena. Harap tjara pelaksanaannja 
ditindjau kembali. 

2. Minimum, Sumatera Tengah menjetudjui usul dari Maluku 
ja'ni 10 orang penghuni. 

Jogjakarta: 

1. Mengingat bahwa kita tidak diperbolehkan menambah tena
ga baru jang diangkat oleh Djapena, maka Inspeksi GAH 
itu, untuk pendapat Jogja supaja dimasukkan sadja keda
lam Bg. C, agar formasinja mengidzinkan. 
Demikianlah tugas dari Inspeksi ini supaja dimasukkan 
dalam Bg. C, sehingga Bg. C itu mendjadi 3 seksi jaitu: 
seksi umum, seksi penjuluhan, seksi organisasi/administrasi. 

2. Mengenai minimum, supaja ditetapkan seperti jang sudah 
berdjalan ini. 
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3. Sebagaimana halnja dengan di CPRAD diharapkan supaja 
Djapena mengusahakan dikeluarkannja Instruksi bersama 
dengan Djawatan• lainnja, sehingga pelaksanaannja di 
Daerah~ tidak mengalami kesukaran dan berdjalan dengan 
lantjar. 

4. Bagi GAH untuk Mahasiswa, supaja Djapena memperhati
kan honorariumnja, sehingga bagi GAH di asrama= Maha
siswa itu mendapat honorarium jang pantas. 

Nusa Tenggara: 
1. Hubungan daerah di Nusa Tenggara, sama halnja dengan 

Maluku, oleh karenanja mengenai minimum, pembitjara 
menjetudjui usul Maluku. 

2. Kalau tenaga Inspeksi GAH ini masih sadja mengambil 
dari tenaga2 jang sudah mendjadi pegawai, hal ini Nusa 
Tenggara tidak dapat menjetudjuinja. Sebab itu Nusa 
Tenggara mengusulkan supaja tenaga Inspeksi itu, dibo
lehkan mengambil dari tenaga luar, walaupun ia belum 
mendjadi pegawai. 

3. Kemudian pembitjara mengadjukan pertanjaan sbb.: 
a. Apakah jang dimaksud dengan GAH ini, apa hanja un

tuk GAH Islam? 
b. Bagaimana perumusannja mengenai GAH itu? 

Suma.tera Utara: 
1. Mengenai minimum, Sumatera Utara menjetudjui usul 

Maluku. 
2. Formasi dari Inspeksi GAH ini supaja dimasukkan ke Bg. 

C seperti usul Jogjakarta. 
3. Berhubung perkembangan didaerah2 itu berlainan, maka 

Sumatera Utara mengharapkan kepada Djapena, supaja 
Daerah2 diberi hak untuk mengeluarkan tuntunan sendiri2, 
terutama tuntunan jang berbahasa dengan bahasau jang ada 
didaerah. 

4. Kalau tetap tidak akan menambah tenaga baru, Sumatera 
Utara mengharapkan supaja tenaga2 untuk Inspeksi GAH 
itu mengambil dari tenaga2 Kapendap. 

5. Kemudian pembitjara menjarankan: 
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b. Supaja Djapena mengusahakan buku2 kebudajaan jang 
berbahasa Indonesia. 

c. Supaja Djapena dapat mengumpulkan Chotbah1 Djum
'at jang diterbitkan oleh daerah2

, kemudian oleh Dja
pena didjadikan buku. 

Djawa Timur: 
1. Sudah mendjadi kenjataan, bahwa penjakit ratiotisme 

sedang berdjangkit ditengah• masjarakat kita waktu seka
rang ini. Maka dari itu pembitjara mengharap supaja Dja
pena memperhatikan dan mengikuti dengan saksama penja
kit: jang beraneka warna itu jang kini sedang ada ditengah:i 
masjarakat. 

2. Demoralisasi apa jang dinamakan dengan M-5 ja'ni nama' 
penjakit jang berawalan dengan huruf M jaitu penjakit: 
1. Main, 2. Maling, 3. Minum, 4. Madat, 5. Madon (pelatjur). 
supaja Djapena memperhebat penerangannja untuk mem
berantas penjakit2 itu, sedikit2nja berusaha menguranginja, 
karena hal itu selain sudah mendjadi kewadjiban kita seba
gai warga negara jang beragama, djuga sebagai petugas 
jang memegang peranan penting dalam tengah:: masjarakat. 

3. Djuga kepada aliran:i dan perkembangan Agama1 baru, 
karena menurut pembitjara, sekarang ini kita belum mera
sakan hidup merdeka memeluk suatu Agama didalam tanah 
jang sudah merdeka jang berdasarkan atas Pantja Sila ter
utama dasar sila ke-I jaitu sila Ketuhanan Jang Maha Esa. 
Terutama menghadapi aliran:i jang atheisme atau jang anti 
Tuhan dan anti Agama. 

4. Ada sebahagian golongan jang menganggap, bahwa Agama 
ini sebagai momok, maka oleh karenanja, Djapena supaja 
memperhebat memberi pengertian toleransi diantara Agama 

5. Bagi pudjangga :i kebudajaan muda, supaja oleh Djapena 
diberi bantuan sekedarnja, untuk perkembangan dan mem
perluas pengetahuannja. 

Stt.lawesi: 
1. Pada prinsipnja Sulawesi dapat menerima konsepsi itu, te

tapi isi konsepsi itu sementara ini kurang menarik atau 
kurang mendapat simpatik, bagaikan hati memeluk gunung 
tapi tangan tak sampai. Untuk konsepsi ini, dapat Sulawesi 
menjetudjui penuh, kalau ada djaminan segala-galanja dari 
Djapena. 
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2. Mengenai pembagian daerah• lnspeksi itu, pembitjara tidak 
dapat menjetudjui sama sekali, karena sukar pelaksanaan
nja. 

3. Hal ini, untuk Maluku dan Sulawesi supaja diadakan Inspek
si masing2 tidak disatukan seperti jang telah mendjadi 
konsepsi itu. 

4. Minimum penghuni Asrama2 GAH, baiklah kita djalankan 
seperti jang sudah berdjalan. 

5. Kemudian pembitjara mengusulkan, supaja Djapena mem
berikan biaja kepada daerah" untuk dapatnja menerbitkan 
tuntunan bagi GAH~ jang ada didaerahnja masing\ ter
utama di Sulawesi jang terdapat masjarakatnja terdiri dari 
6 bahasa daerah itu. 

Djawa. Ba.rat: 
1. Minimum penghuni Asrama1 DJABAR mengusulkan supaja 

didjadikan 25 s/d 50 orang dengan djumlah 6 s/d 8 djam 
peladjaran atau 100 orang dengan 12 djam peladjaran. 

2. Untuk daerah Djabar, GAH di Asrama11 Polisi telah ber
djalan baik, sedangkan usaha Djapena untuk mengeluarkan 
lnstruksi bersama dengan Djawatan Kepolisian Pusat 
sampai sekarang ini belum berhasil, maka DJABAR meng
andjurkan, supaja pelaksaannja diserahkan kepada daerah1 

untuk mentjari djalan dapatnja mengeluarkan Instruksi 
bersama itu tingkat Propinsi. 

3. Harap Djapena memperhatikan terhadap suku2 bangsa di
daerah, dimana pertumbuhan suku-bangsa itu sangat 
primitiefnja. 

4. Oleh Kapenap Djabar telah diusahakan dan berhasil bail<, 
memberikan peladjaran membatja huruf Arab (batjaan 
sembahjang) terhadap orang2 buta diasrama orang1 buta 
di Bandung dengan memakai huruf brilja. 
Dalam hal ini supaja Djapena mengusahakan supaja di
asrama orang' buta itu diberikan al-qur'an jang memakai 
huruf brilja. 

5. Perihal lnspeksi GAH jang bertanggung djawab kepada 
Djapena tak dapat menjetudjui, tapi mengandjurkan supaja 
Inspeksi ini dimasukkan bagian dari Kapenap sadja, sedang
kan tenaga2nja supaja mengambil dari tenaga2 jang ada 
di Bg. Ibadat Sosial pada KUAP. 
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Sumatera Selatan: 
1. Kare.na tenaga = GAH jang diangkat, hanja mengambil tjara 

p~rh1tungan djam peladjarannja sadja tidak menghitung 
dJumlah orangnja, maka bagi Sumatera Selatan jang se
karang ini sudah melebihi lipat dua dari batas djumlah jang 
sudah ditentukan, maka masih ada kesempatan bagi Suma
tera Selatan untuk mentjari penambahan GAH baru, dengan 
pengharapan pengangkatannja dari Djapena supaja agak 
tjepat dan segera mendapat penjelesaian. 

2. Untuk Status Inspeksi Sumatera Selatan dapat menjetudjui. 
Tetapi tidak termasuk Bg. C dan tidak bertanggung djawab 
kepada Djapena, hanja technik bertanggung djawab pada 
Kapenap. Sedangkan formasinja tjukup 3 orang sadja. 

3. Minimum 10 orang dengan 40 orang maximum bagi peng
huni' Asrama. 

4. Kapenap' supaja diberi hak untuk memberi besluit pemin
dahan GAH. 

5. Achirnja pembitjara mengusulkan, supaja PHBI diover oleh 
Bh. B., tidak diurus oleh Bg. C. 

Djawa Tengah: 

1. Perlu diadakan instruksi bersama antara Kempen dan 
Djapena, dan supaja Kapenap diberi hak untuk duduk dalam 
Panitya sensur film jang akan diputar didaerahnja. 

2. Minimum penghuni asrama' GAH, Djateng mengusulkan 
15 orang. 

3. Inspeksi GAH djangan dimasukkan dalam bagian C tapi 
adakan jang chusus dengan bertanggung djawab sepenuh
nja kepada Kapenap. 

4. Dan daerah kekuasaan Inspeksi GAH itu, untuk Djateng 
supaja diadakan 2 daerah jaitu daerah Istimewa Jogjakarta, 
Kedu dan Banjumas dalam satu Daerah, sedangkan daerah 
jang ke II ialah daerah Solo-Pati dan Pekalongan. 

5. Bagi Nasib GAH jang sudah mengeluarkan ongkos djalan 
jang tidak sedikit, selama tahun 1953, harap supaja ditin
djau kembali, tjarikan djalan lain sehingga GAH itu tidak 
merasa dirugikan. 

6. Kemudian pembitjara mengadjukan pertanjaan' jaitu: 
a. Berhakkah Kapenap memberi pertimbangan, terhadap 

GAH dari Agama selain Islam, karena hal ini kini diurus 
oleh KUAP. 

b. Bagaimanakah kerdja sama antara badan' Kebudajaan 
dengan Djawatan P.P. & K. di Daerah2

• • 
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Djakarta. Ra.ya.: 
1. Model laporan jang dari atas kebawah, dan dari bawah 

keatas, supaja diadakan perbedaan modelnja. 
2. Bagaimanakah hubungannja antara GAH Islam dengan 

GAH Kristen? Sebab kalau Kapenap minta laporan pada 
GAH Kristen, belum pernah dipenuhi, sedangkan pengang
katannja tidak dari Djapena tapi dari Kagri. 

3. Inspeksi GAH dapat disetudjui, tapi di pusat supaja diada
kan sendiri sedangkan di Kapenap supaja dimasukkan da
Iam Bg. C. 

4. Supaja Djapena mengusahakan tuntunan siaran' melalui 
R.R.!. jang berupa sandiwara berbau Agama, sebab hal ini 
termasuk djuga bahagian dari titik~ kebudajaan. 

Kalimantan: 
1. Objek' GAH di Kalimantan, selain terdapat di asrama', 

djuga di perburuhan'. 
2. Mengenai pengangkatan GAH, supaja Djapena memperha

tikan tanggal pengusulan dari Kapenap, sebab ternjata se
telah diberi surat pengangkatan tanggal mulai berlakunja 
berlainan dengan surat jang diusulkan semula. 

3. Untuk Inspeksi, supaja mengangkat sadja kepala Bg. C jang 
sudah ada didjadikan kepala Inspeksi, sedangkan daerah
nja, Kalimantan dapat menjetudjui usul Sumatera Selatan. 
Dan minimum penghuni asrama, setudju 10 org. 

4. Kemudian pembitjara mengadjukan pertanjaan jaitu: apa
kah para Muballigh Islam dapat diusulkan sebagai GAH? 

Smnatera Tengah: 
1. Minimum penghuni asrama:: untuk seorang GAH 10 orang 

dengan 12 djam peladjaran ini terlalu rendah. Dalam hal 
ini Sumatera Tengah mengusulkan supaja dirobah dengan 
5 orang penghuni untuk seorang GAH dengan 1 djam pela
djaran. 

2. Formasi Inspeksi GAH, dipusat terdiri dari 5 orang dan di 
Propinsi terdiri dari 4 orang, Sumatera Tengah tidak me
ngerti maksudnja adanja rentjana demikian ini, padahal 
menurut keterangan' jang sudahg, kita tidak boleh menam
bah tenaga baru, ketjuali mengambil dari tenaga' jang sudah 
mendjadi pegawai negeri. Namun walaupun demikian, se
mua isi konsepsi jang telah dibatjakan tadi, baiklah kita 
terima dan tjoba kita laksanakan untuk tahun jang akan 
datang. 
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Pimpinan: 
Setelah para pembitjara selesai semua jang berbitjara, 

~aka oleh pimpinan sidang diadakan Istirahat selama 10 menit, 
d1mana dalam istirahat itu oleh Pimpinan akan dipergunakan 
merumuskan pendjawaban2 dari pertanjaan dengan Sekdjen 
Kagri jang pada hari itu sedang berkenan hadir dalam rapat 
chususi Djapena ini. 

4. DJAWABAN1
• 

Setelah sampai waktunja, maka sidang dibuka kembali, 
dimana Pimpinan mempersilahkan Sekdjen memberikan dja
waban=nja beserta saran3 jang dipandang perlu. 

Sekretaris D .ienderal R. Moh. Kaf rawi : 
1. Dalam sidang umum ke-II saja telah mendjandjikan untuk 

menghadiri sidang chususi dari Djapena, Alhamdulillah 
pada hari ini saja dapat memenuhi djandji saja tsb. 

2. Setelah saja mengikuti pembitjaraan dan pertanjaan= dari 
Sdr.11

, maka pada sidang chususi Djapena pada· hari ini, 
saja merasa perlu memberi pendjelasan~ sekedarrija .kepa
da Sdr., dalam soaP jang ada hubungannja. dengan tugas 
kewadjiban Djapena pada umumnja. 

3. Tugas penerangan Djapena ialah akan meluruskan djalan1 

jang bengkok jang berisi penerangan jang hak dan pe
ngertian jang luas, kepada masjarakat beragama, dan 
berbatas pada konpetensi jang chusus dari Kempen. 
Penerangan jang diberikan oleh Djapena tidak boleh meng
urusi dan mentjampuri kompetensi jang ada pada Kempen, 
umpamanja sadja dalam soal Pemilihan Umum. Memang 
soal ini oleh Kempen akan dimonopoli, jang kemudian 
pihak Kempen mengeluarkan prinsip . PENERANGAN 
DIBA WAH SATU BENDERA. Dalam hal ini, hadlirin di
adjak memperhatikan lapangan tugas kewadjiban · Djapena 
jang disebut dalam Peraturan Menteri Agama No. ~O bab 
3 fasal 7. Kalau kita teliti kalimat demi kalimat dari sisi 
bab 3 peraturan itu, maka kita tahu dimana pekerdjaan3 

dan tugas= jang telah kita kerdjakan, dimana jang · belum 
kita isi. · 

4. Tudjuan dari Konperensi kerdja ini, tidak lain supaja kita 
dapat mengetahui dimana tempat dan garisll jang lowong 
jang belum kita isi sama sekali, dan dimana kekurangan 
jang perlu mendapat djaminan semestinja menurut batas• 
jang telah ditentukan oleh kita. 
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5. Kekuatiran jang ada didaerah atas tuduhan1 orang jang 
mengatakan, bahwa Penerangan Agama itu, hanja chusus 
untuk kepentingan Agama sadja. Atas tuduhan sematjam 
ini, saja tidak mengerti dari mana sumber'nja tuduhan itu, 
tapi kalau memang ada orang menuduh begitu, dapat saja 
katakan, bahwa penerangan jang diberikan Djapena itu, 
tidak akan memperalat Agama sebagai kedok, tapi benar1 

akan mengisi Agama itu sendiri. Umpamanja: dalam so al 
wakaf dimana soal ini erat hubungannja dengan soal ke
agamaan, isilah dan beri peneranganlah dengan bersadar 
dan menurut katja-mata Agama. 
Desa Merdikan sekarang sedang hangat dibitjarakan orang. 
Dalam soal desa merdikan ini, berilah penerangan jang 
berhubungan dengan soal2 wakaf jang objectief jang tidak 
menjebelah kepada satu fihak. 
Ada orang jang mengatakan, bahwa Mesdjid didjadikan 
tempat propaganda politik tertentu. Kesemuanja itu dapat 
kita lajani dengan dasar1 jang telah diberikan oleh Per
aturan Menteri Agama No. 10 bab 3 tersebut diatas. 
Alhamdulillah kini banjak dibitjarakan orang mengenai 
penjuntikan pada badan majit, jang pada waktu ini oleh 
Kementerian Kesehatan telah dibentuk sebuah badan pe
nampung jang chusus, dimana Kagri masuk sebagai ang
gauta didalamnja itu. Dengan memberi penerangan1 jang 
berdasarkan Peraturan M.A. itu, dapatlah kita memenuhl 
harapan Menteri sendiri, bahwa kita ikut aktif mempo
pulerkan Instansi kita dan Instansi Pemerintah lainnja, 
bukan untuk instansi Kagri sadja. 

6. Kekuatiran ke II ialah anggapan bahwa Djapena sebagai 
djuru-penerangan jang tidak berdjiwa dan tak berharga. 
Menghadapi anggapan ini, kembalikanlah pada bab 3 fasal 
7 dari Peraturan M.A. No. 10 itu, sebab didaerah11 jang 
mengenal pertentangan1 Agama, disanalah Djapena mem
punjai peranan jang penting, tapi djangan sampai kegiat
an11 dalam mengambil peranan itu menemui djalan jang 
buntu dan tenaga jang tidak bersemangat dan kendor, 
sehingga dapat diisi menurut perkembangan11 didaerah1 

sendiri. 
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Didalam pertjaturan dan ditengah3 pertentangana politik 
serta dalam tugas' pemerintah umumnja, Djapena mem
punjai andil jang besar sekali. Dengan tjara objectif Dja
pena akan mempergunakan andilnja itu dan berdasar pula 
atas politik Pemerintah jang sedang berlaku. Kita harus 
bersandarkan atas Peraturan Menteri Agama itu, dimana 
kita menghadapi pertentangan3 jang belum konflik, tjarilah 
gedjala3 jang menimbulkan konflik itu, disanalah Djapena 
mempunjai kewadjiban. 

7. Perihal Penjuluhan Agama pada Asrama' Polisi tunggulah 
penjelesaiannja dari Pusat jang kini sedang diusahakan. 

8. Minimum penghuni asrama' dengan djumlah 59 orang itu, 
kalau ada daerah' jang merasa belum puas, persilahkan 
Saudara= menanjakan kepada Pimpinan diluar sidang ini. 

Ba. Mengenai penjuluhan terhadap suku2 bangsa jang terbe
lakang, tak boleh bersifat pemindahan dari suatu agama 
kepada Agama lain, ketjuali dikerdjakan setjara perse
orangan, hal ini adalah hak mereka bukan hak kita. 

9. Bila mana ada orang mengatakan, bahwa usaha Kagri 
telah mentjampuri soal' intern Agama dalam soal pemin
dahan Agama perseorangan itu, adalah kita minta persak
siannja jang dimintakan kepada kita dalam waktu masuk 
Islam. 

10. Hal GAR untuk Agama Hindu Bali, usaha Kagri selalu 
terbentur pada ketidak ichlasnja pihak Urusan Agama 
Hindu Bali itu sendiri, kalau urusannja dibantu oleh kita, 
jang didasarkan kepada Instruksi bersama jang sudah 
ada itu, jang menjatakan bahwa soal urusan Agama Hindu 
Bali diurus oleh Urusan Agama Hindu Bali sendiri, guna 
mendjaga terdjadinja pertjektjokan, dimana hasilnja kita 
tunggukan sadja. 

11. Bagi Kagri, prinsip tetap akan mengadakan seksi chusus 
dalam soal Agama Hindu Bali, jang seimbang dengan 
Agama= lain. Tempat jang akan diberikan kepadanja, ada
lah sedjadjar dengan tempat jang diberikan kepada Agama 
lain. Kagri bersedia mengangkat tjalon jang diusulkan 
olehnja untuk ditempatkan di Pusat. 
Kalau soal ini sudah ada di Kagri, maka akan dimasukkan 
di Kuap, sebagaimana Agama Kristen jang telah dimasuk
kan kedalamnja, jang untuk sementara waktu, akan dila
jani dalam soaP administratifnja. 
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12. GAH Masehi, Kagri tidak memberikan pendjelasan pada 
sidang2 umum ke-I dan ke-II kemarin itu, tetapi Kagri 
sudah siap sedia bahan2nja kalau hal itu dipersoalkan. 
Pendirian GAH Masehi, ialah tetap berpendirian pada bu
nji Undang2 Dasar kita fas al 43 ajat 3, sebab fas al ini 
sering dipakai oleh golongan jang bersangkutan, untuk 
mengelakkan diadakannja Djawatan tersendiri. 
Pemberian sokongan, bagi kita sudah ada peraturannja 
sendiri. Guna paratisme tak dapat kita setudjui, dengan 
alasan bahwa untuk Kristen ada perbedaan= pelajanan jg. 
tersendiri. Djadi bagi Golongan Masehi, itu bukan soal 
Pemerintah, tapi soalnja Geredja, karena Geredja meng
anggap, bahwa soar keagamaan, otonomi adalah haknja. 
Gere d j a. · 

13. Saudara GAH Islam jang telah diangkat oleh Djapena, 
adalah didjamin dan dilindungi oleh U.U.D.S. fasal 41. 
Dalam tugas GAH itu tidak diperbolehkan djuga ikut 
mentjampuri soaF intern Agama. 

14. Dalam hal ini Kagri hanja memberi fasiliteiten sadja pada 
golongannja jang memberi penjuluhan, jaitu golongan 
Masehi, tetapi Kagri tidak wadjib memberi honorarium 
bagi mereka. 
Adapun jang kini telandjur diberi surat pengangkatan 
bagi golongan GAH Masehi, sebenarnja hal itu tidak demi
kian, jang memang soal ini masih ada dikalangan Kagri 
sendiri belum melihat batas2 jang telah ditentukan oleh 
Peraturan atau U.U.D.S. kita. 

15. Achirnja Sekdjen memberikan pendjelasan arti istilah 
,,SIASAT KANT JIL" jang tidak berarti dengan menggu
nakan istilah itu sebagai penghinaan, tetapi supaja Dja
pena lebih giat lagi mendjalankan usaha'nja. 

Pimpinan: 
Setelah Sekdjen selesai memberikan wedjangannja, kemu

dian Pimpinan mempersilahkan Sdr. Kepala Bg. C K. Musa 
Al-Machfudz untuk menjampaikan pendjelasan' disekitar soal 
ini. 

Kepala Bg. C : 
Setelah menguraikan terima kasihnja kepada Sekdjen jang 

telah memberikan pendjelasan' dimana semua saran' dan per
tanjaan' telah didjawabnja dengan djelas, walaupun bersifat 
umum, jang kemudian pembitjara menganggap sudah tjukup 
sehingga tidak perlu lagi membahas setjara satu persatu. 
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Achirnja pembitjara rnengingatkan, bahwa segala soaP 
dan saran2 jang belum mendapat djawaban, karena mengingat 
waktu, maka dinjatakan, bahwa soar/saran' jang belum ter
djawab itu olehnja akan ditampung, jang kemudian rumusan
nja akan disampaikan kepada Kementerian Agama. 

5. PANITIA ADHOCI<. 
Achirnja oleh Pimpinan diterangkan maksud dan kesim

pulan=nja semua pembitjara = tadi, jang kemudian olehnja di
bentuk suatu Panitia Adhock jang djuga mendapat persetu
djuan bulat dari sidang. Panitya mana terdiri dari dua bagian 
jaitu Bg. B dan Bg. C jang susunannja ialah: 

Pa.nitya Adhoc Bg. B. : 
Ketua 
Anggauta3 

: 

Panitya Aclhoc Bg. C : 
Ketua 
Anggauta3 

H.M.S. Suaidi. 
Z. Arifin. 
Sanjudi. 
Nairuddin Rachmat. 
Mas'uddin Noor. 

I{, Musa Al-Machfudz. 
Fachruddin 
A.W. Soejoso. 
Soemantri. 
Rus'an. 

Setelah panitya ini dibentuk, Pimpinan mengharapkan 
supaja panitya ini mulai bersidang nanti hari ini djam 16.00 
digedung ini, untuk bg. B dan untuk Bg. C di Sport-Park. 
Pada djam 14.00 sidang ditutup dengan pembatjaan Wal-Asri. 
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SIDANG KELIMA 

Tempat: Panti Sila. Hotel. 
Tanggal: 28 Djuni 1955. 
Djam : 20.00 - 0.30. 
Pimpinan: H.A. Aidid. 

1. MEMBATJAKAN PERUMUSAN2
• 

Perumusan• dilandjutkan oleh Sdr. Masud Atmodiwirjo; 
terdiri dari rentjana ketiga bagian: 
1. Biaja latihan dari tahun 1953 dan 1954 telah d1habiskan 

dengan ikutnja pegawai2 DjapenajKapenap dalam Kursus 
Kempen. Biaja itu dihabiskan 50.000 rupiah dari sedjumlah 
75.000 rupiah jang seharusnja digunakan dalam th. 1955. 
Latihan GAH tidak lansung karena wang habis untuk latih
an di Kempen. Karena itu, begroting jang tinggal Rp. 25.000 
lagi digunakan dalam tahun ini untuk GAH. Kalau didjadi
kan latihan pada semua Propinsi, maka biaja masing 2 tidak 
sampai Rp. 2.000,-. Karena itu wang Rp. 25.000,- digu
nakan untuk 5 Propinsi/Daerah Istimewa di Djawa a Rp. 
5000,- dan untuk seberang disediakan begroting th. 1956. 

2. Belandja l\t:odaJ. 
Jang kita terima 1 kali sadja. Jaitu Rp. 150.000.- Rentjana 
kita ialah untuk membeli tape recorder 6 buah, tustel oto 4 
buah jang akan dibagikan kepada daerah. Jang tinggal Rp. 
70.000 dipergunakan untuk ongkos kantor. 

3. Bibliotheek kerdja. 
Usul2 Kapenap supaja diserahkan pembeliannja kepada 
Kapenap sendiri belum mungkin, karena wangnja terlalu 
sedikit. Untuk sementara baiklah Djapena supaja sekali 
beli dan dapat di-bagi1

• 

4. Pameran. 
Dua Kapenap jang sama pentingnja untuk melaksanakan 
Pameran itu, jaitu Palembang dan Makassar. Achirnja 
Makasar jang djadi jaitu dengan ongkos Rp. 15.000,-
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5. Kepegawaian. 
a. Penetapan Menteri Agama No. 6 tahun 1955, untuk 

ongkos kendaraan GAH. Diminta daftar lengkap dari 
Kapenap. 

b. Pembaharuan beslit GAH. tahun ini telah lebih lantjar. 
Sel<si Pegawai Soemihartono. 

a. Usu! penganglmtan hendaklah disertai wenformasi me
nurut bezettings-formasi tahun 1952 dan waktu dia di
usulkan. 

b. Kenailmn pangl<at. 
Riwajat dibuat 3 berkas. Perobahan:i tidak perlu ketjua
li menurut putusan jang terachir. Kalau belum, K.U.P. 
minta seperti jang lama, jaitu dengan surae jang dile
galiseer oleh pamong pradja. 

c. Tindjauau masa lt:e1·dja. 
Menurut Peraturan No. 20/48 diberi kesempatan me
nindjau masa kerdja. Ada perbuatan:i jang tidak baik 
dalam membuat riwajat baru. Hendaknja kita dapat 
hindarkan. 

d. Surat putusan. Tidak berlaku sonder konsiderens dan 
tgl. dan nomer berlakunja. 
Pegawai tetap: 
Tembusan harus dikirimkan kepada: Urusan dana pen
siun di Bandung dan Jogja. 
Statistik. 
Tiap kwartaal harus ada. ModePnja A-I B-II C-III D-IV. 
Adapun tembusan:i jang selalu dibuat tidak perlu, dan 
djuga mengenai absen dll. adalah terlalu lengkap, jang 
baik ialah menjebut kesimpulan:inja. 

lnstruksi : 
Kirimkan bezettings-formatie Nopember 1952. 
Rentjana bagian "B". ada teksnja. 
Rentjana bagian "C". Kesimpulan ada teksnja. 
Dan mengenai rentjana diadakan perobahan sedikif1 

mengenai redaksi. Adapun maksudnja tidak ada jang 
dirobah dari rentjana tahun 1955 jang telah dibuat oleh 
Djapena dalam lapurannja. 

Penutup dari bapak Abdullah 'Aidid. 
Sebelum berachir, ada soal jang saja akan terangkan. 
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1. Terima kasih kepada panitia adhock jang telah dapat me
njusun usur' dan langkah2 dimasa depan mudah2an dapat 
kita laksanakan, dan usul2 kita dapati pula diterima oleh 
Kagri: 

2. Mengenai Bagian D, saja akan berhati2 dahulu. 
3. Mengenai inspel<si. 

Sebelum hal ini diputuskan oleh Sdr.• saja belum menjata
kan pendapat. Saja setudju inspeksi mendjadi bagian ter
sendiri. Gandjil kalau jang mengawasi diawasi. Tetapi de
mikianpun akan kita adakan pelaksanaan sebaik-baiknja. 
Tetapi bagaimanapun djuga bahan2 jang diberikan Sdr. 2 

besar artinja. Tjukup untuk bahan pertimbangan. 
4. Bul1:u peringatan Kagri 10 tabun. 

Ini diserahkan seluruhnja kepada kita. Maka diharap ban
tuan Sdr.= sepenuhnja. Dibatjakan rangkai isi buku tsb. 

Selesai djam 24.30. 

2. KESIMPULAN:z RAPAT. 

Djapena dalam rapat-rapat chususi dan panitia2 ad hocknja 
dalam rangka Konperensi Kementerian Agama ae-VI tgl. 25 - 30 
Djuni 1955 di Tretes. 
Setelah mendengarkan uraian2 pimpinan Djapena dan saran2 

serta laporan= Kapenap/Kapena dan koordinator Pena seluruh 
Indonesia. Dengan memperhatikan petundjuk 2 Magri, Sekdjen 
Kagri, wk. Bg. Pegawai, Bg. Perbendaharaan Kagri, meng· 
ambil kesimpulan2 sebagai berikut: 

Bagiau A: 
1. Membeajai latihan GAH di 5 Kapenap Djawa Timur, Djawa 

Tengah, Daerah Istimewa Djokdjakarta, Djawa Barat, dan 
Djakarta Raya, dengan beaja Rp. 25.000,-. 

2. Mempergunakan wang jg. tersedia Rp. 150.000,- untuk Ka
penap agar dipergunakan buat pembelian: 
a. taperecorder 6 buah a Rp. 10.000,-
b. fototoestel 4 buah a Rp. 5.000,-
c. membeli perlengkapan kantor Rp. 5.000,- tiap Kapenap. 

3. Otorisasi buat bibliotheek-kerdja karena sangat terbatas 
wangnja, masih dilakukan oleh Djapena, belum dapat dise
rahkan kepada Kapenap/Kapena. 

4. Mengadakan pameran di Makasar th. 1955 dengan beaja 
Rp. 15.000,- sedang di Palembang th. 1956. 
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5. Untuk mempertjepat pekerdjaan 1 pembuatan surat' kepu
tusan GAH dilakukan oleh Kapenap/Kapena, lalu dikirim 
ke Djapena buat ditanda tangani oleh Kepala Djawatan. 
Demikian djuga jang mengenai pelaksanaan Penetapan 
Menteri Agama No. 6/1955 tentang ongkos kendaraan GAH. 

6. Usul. 
a. supaja ongkos kendaraan GAH th. 1953 dapat dibajar 

pula. 
b. pengangkatan GAH supaja dilakukan oleh Kapenap. 
c. Supaja Penetapan Menteri Agama No. 26/54 pasal 6 

ditindjau kembali, sehingga berbunji sbb. : 
a. Pegawai11 didaerah= jang menurut formasi ditetapkan 

dalam golongan/rua.ng IV PGP keatas, akan tetapi 
berhubung dengan sesuatu hal belum memperoleh 
tingkatan itu dan pegawar technis jang functienja 
sebagai djuru penerangan dan/atau propagandis. 

d. B.P.K.A. supaja diberi status resmi, walaupun tidak di
beajai pemerintah. 

e. Kagri supaja memperkenankan instansi=' Kagri di Malu
ku buat mempergunakan kapal propinsi buat tourne=nja 
dengan segala konsekwensinja. 

f. Honorarium buat GAH jang bertugas diasrama= maha
siswa ditinggikan umpamanja sama dengan honorarium 
guru SMA a Rp. 60,- per djamnja. 

g. merobah organisasi Bagian A sebagai berikut : 
Seksi keuangan dan seksi pegawai didjadikan sub bagian 
(lihat lampiran Bag. A). 

Bagian B. 
1. Merentjanakan kampanje penerangan buat masa 6 bulan 

(Djuni - Desember 1955) jang meliputi kepentingan Kagri, 
Kementerian= lainnja dan persoalan umum, termasuk peme
liharaan moraal dalam pemilihan Umum, pemulihan ke
amanan dan pemberantasan korupsi dan krisis moreel. 

2. Menjempurnakan tuntunan:r kerdja seksi=' Bg. B (lihat lam
piran Bg. B). 

3. Menetapkan pendirian terhadap ,,penerangan dibawah satu 
bendera ,.dan" instruksi bersama Kagri - Kempen". (lihat 
lampiran B). 

4. Guna melantjarkan pelaksanaan soundboxship diminta 
Kagri mengandjurkan instansi Kagri didaerah buat: 
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a. menentukan petugas chusus menghadapi Pena. 
b. memudahkan pemberian bahan2

• 

Ilagian C. 
1. Menganggap perlu adanja batas minimum bagi djumlah 

peserta penjuluhan agama diasrama-asrama dsb. untuk 
memperoleh pemberian seorang GAH. Dan batas minimum 
itu ialah 10 orang. 

2. Menganggap perlu adanja instansi pengawas/inspeksi bagi 
pelaksanaan pekerdjaan GAH. Instansi tsb. mendjadi Sek
si baru dari Bg. C, baik di Djapena maupun di Kapenap/ 
Kap en a. 

3. Menganggap perlu, bahwa Kapenap/Kapena diberi hak 
menerbitkan tuntunan bagi para GAH dalam daerah sen
diri. 

4. Mengharapkan supaja hak mengangkat/memindahkan 
GAH didelegeer /dikuasakan oleh Kepala Djapena kepada 
Kepala Kapenap/Kapena. 

5. Mengharapkan supaja Kagri berusaha akan penerbitan 
Thushaf Alqur'an dan Iain:: buku agama dalam huruf ,,bu
ta" (Braille). 

6. Mengharapkan perhatian jang sungguh2 atas keperluan 
civilisasi suku2 bangsa Indonesia jang masih terbelakang, 
seperti a.I. Badui (Banten), Kubu (Palembang) Mentawai 
(Sumatera-Tengah), Dajak (Kalimantan), dll. 

7. Mengharapkan supaja Bg. C menambah perhatiannja atas 
usaha:: pemberantasan demoralisasi, rasialisme, ratioisme, 
atheisme, perdjudian dan lain= perbuatan ma'sjiat. 

8. Mengharapkan supaja Bg. C memperdjoangkan akan di
larangnja film2 dan gambar2 reklame serta buku-buku jang 
membangkitkan nafsu ketjabulan. 

9. Mengharapkan supaja Bg. C berusaha akan penerbitan 
buku2 sedjarah kebudajaan, sedjarah agama2 di Indonesia, 
sedjak masuknja sampai kini. 

10. Mengharapkan pengoperan urusan P.H.B.I. dari kompetcnsi 
Bg. C ke Bg. B. 
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ATJARA ISi PENERANGAN DJAPENA BUAT G BULAN 

Selama rnasa 6 bulan (Djuli - Desember 1955) Djapena 
rnelakukan kampanje penerangan lisan, tulisan dan lukisan 
dengan atjara sebagai berikut: 

Keperluan Kagri: 
1. Kepentingan Nikah dan pengurangan talak serta "ishlah". 
2. Kerukunan hidup suami istri dalam keluarga. 
3. Hak2 wanita dan pria dalam Islam. 
4. Kepentingan pentjatatan N.T.R. 
5. Adab susila dan adjaran Islam mengenai mesdjid dan ke-

mesdjidan. 
6. Andjuran berwakaf dan pemeliharaan harta wakaf. 
7. Usaha~ ibadah sosial. 
8. Penerangan hadji dari segi ibadat dan segi pemerintahan. 
9. Pendidikan agama disekolah• negeri. 

10. Pengadjaran urnum dimadrasah~ dan pemeliharaan pesan
tren~/pondok2. 

11. Usaha~ Kagri dilapangan agama lainnja. 
12. Mempopulerkan hukum• agama dengan dam~ agama. 

Kementerian2 lain: 
1. Bahajanja korupsi bagi negara dan rakjat. 
2. Pemeliharaan kebersihan dan kesehatan umumnja. 
3. Perlunja Pemberantasan Buta Huruf dan Buta Agama. 
4. Kegiatan bekerdja disegala lapangan pembangunan teruta-

ma dilapangan pertanian dan kehutanan. 

Unmm. 
1. Pemeliharaan moral dalam pemilihan umum. 
2. Pengurangan krisis moril. 
3. Memperkuat djiwa keagamaan dan Ketuhanan Jang Maha 

Esa. 
4. Pemulihan keamanan. 
5. Djaminan melakukan ibadat menurut agama masing:i. 

KETERANGAN : 
Buat mengisi atjarall itu bahan2 diberikan oleh Kantor 

Pusat Djapena, jang selandjutnja diserahkan kepada Kapenap. 
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LAMPIRAN BAGIAN C 
Usula perubahan mengenai Peraturan M.A. No. 10/1952. 

BAB I. 
Pasal 1. 

ajat 1. Turut melaksanakan azas ,,Ketuhanan Jang Masa 
Esa" dan mendjaga bahwa tiap'!! penduduk mempu
njai kemerdekaan untuk memeluk agamanja masing'!! 
dan beribadat menurut agama dan kepertjajaannja. 

ajat 2. Membimbing, menjokong, memelihara dan mengem
bangkan organisasi2 jang berdasar agama. 

ajat 3. 
ajat 4. ( idem 

Pasal 2. 
tetap. 

Pasal 3. 
tetap. 

BAB Il. 
Pasal 4. 

3 idem ). 

ajat 1. Turut melaksanakan azas ,,Ketuhanan Jang Maha 
Esa" dan mendjaga bahwa tiap11 penduduk mempu
njai kemerdekaan untuk memeluk agamanja masing1 

dan beribadat menurut agama dan kepertjajaannja. 
ajat 2. Membimbing, menjokong, memelihara dan mengem

bangkan organisasi:: jang berdasar agama. 

ajat 3.} 

ajat 4. 

(Isinja diambilkan dari ajat 2 P.M.A. 10/1952 lama). 

Isinja diambil dari ajat 2 dan 3 PMA No. 10/52 lama. 

Pasal 5. 
Pasal 6. 

BAB III. 
Pasal 7. 

ajat 1. Turut melaksanakan azas ,,Ketuhanan Jang Maha 
Esa" dan mendjaga bahwa tiap'!! penduduk mempu
njai kemerdekaan memeluk agamanja dan beribadat 
menurut agama dan kepertjajaannja. 

ajat 2. Membimbing, menjokong, dan memelihara dan me .. 
ngembangkan organisasi2 jang berdasar agama. 
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ajat 
,, 
,, 
" 
II 

3. ·1 4. 
5. j' Isinja diambilkan dari Bab Ill, pasal 7 ajat 2, 3, 4, 5 
6. dan 6 P.M.A. No. 10/1952 lama. 
7. 

ajat 8. Menjelenggarakan, membantu segala sesuatu jang 
bersangkut paut dengan pendidikan rochani kepada 
anggauta Angkatan Perang dan Kepolisian artinja me
njelenggarakan segala sesuatu jang bersangkut paut 
dengan penjuluhan agama di asrama:i, rumah:i pen
djara dan tempat:i lain jang dipandang perlu. 

ajat 9. (lsinja diambil dari Bab III, pasal 7 ajat 8 P.M.A. 
No. 10/1952 lama). 

ajat 10. Membantu Taman2 Pembatjaan dengan buku:i ke
agamaan. 

ajat 11. (lsinja diambil dari Bab III, pasal 7 ajat 10 PMA. 
No. 10/1952 lama). 

ajat 12. (Memeriksa serta memperbaiki dan mengurus pener
bitan) naskah:i Kem. Agama jang akan ditjetak oleh 
Djaw. Penerangan Agama. 

a .• } 
b. tetap. 
c. 
d. Penerbitan. 

II. Tetap. 
III. Tetap. 

I. A. 1' 
2:}tetap. 
3. 

Pasal 8. 

Pasal 9. 

4. Sub Bahagian Pegawai. 
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5. Sub Bahagian Keuangan, Perlengkapan dan Rumah 

a. 
b. 
c. 
d. 

tetap. 



B. 1 
2 
3 
4 
a 
b 
c 
d ~ tetap. 
e 
f 
g 
h 
i 
j 

c. 1. 
2. 
3. 
4. Seksi Inspeksi. 

a 
b 

Tetap. 
c 
d 
e. Memelihara dan memadjukan pembatjaan. 
f. 

D. Bagian "D" Penerbitan. 
terdiri a tas : 
1. Seksi Umum. 
2. Seksi Redaksi/Publikasi. 
3. Seksi Distribusi/Ekspedisi. 
4. Seksi Penerbitan/Pentjetakan. 

Bagian ini: 
a. Menjelenggarakan segala penerbitan dari Kem. 

Ag am a. 
b. Memeriksa dan memperbaiki redaksi naskah2 jang 

akan diterbitkan. 
c. Memberi pertimbangan tentang isi buku1 agama 

terbitan dalam maupun luar negeri jang dihadjat
kan. 

I 

d. Mengatur pembagian dan pengiriman penerbitan 
dari Kagri. 
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II. a). dan b). tetap. 
c. Penjuluh masjarakat Agama, Kebudajaan dan Inspeksi 

GAH. 
III. Tetap. 
IV. Tetap. 

V. Tetap. 

USUL2 PERUBAHAN MENGENAI PERATURAN M.A. 

ajat 1. 
" 2. 
" 3. 

tetap. 
tetap. 

No. 9/1952. 

Pa.sat 1. 

Membimbing, menjokong, memelihara dan mengem
bangkan organisasi~ jang berdasar agama. 

ajat 4, 5, 6, 7, 8,9 tetap. 
ajat 9. Menjelenggarakan, membantu segala sesuatu jang 

bersangkut paut dengan pendidikan rochani kepada 
anggauta-anggauta Angkatan Perang dan Kepolisian 
serta menjelenggarakan segala sesuatu jang ber
sangkut paut dengan pendidikan rochani di asrama\ 
rumah11 pendjara dan tempat= lain jang dipandang 
perlu. 

,, 10. Memperkembangkan dan memelihara kebudajaan 

" 11. 
" 12. 
" 13. 
" 14. 

" 15. 
" 16. 
,, 17. 

agama serta membimbing dan menjokong organisasi 
kebudajaan agama. 
(Isinja diambilkan dari ajat 10 PMA 9/1952 lama). 
( idem 11 idem ) . 
( idem 12 idem ) . 
Mengatur, menjelenggarakan dan mengawasi segala 
sesuatu jang bertalian dengan perdjalanan hadji. 
(Isinja diambilkan dari ajat 13 PMA 9/1952 lama). 
( idem 15 idem ) . 
( idem 16 idem ) . 

Pasal 2. 
tetap. 

Pasal 3. 
ajat 1, 2, 3, 4 tetap. 
ajat 5. ( dihapuskan dan dipindahkan ke tugas Djapena). 
ajat 6, 7, 8, 9 tetap. 
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Pa.sal 4. 
tetap. 

Pasal 5. 
tetap. 



Pasal 6. 
ajat 1, 2, 3, 4 tetap. 
ajat 5. ( dihapuskan dan dipindahkan ke tugas Djapena). 
ajat 6, 7, 8, 9 tetap. 

Pasal 7. 
tetap. 

Pasal 8. 
tetap. 

HAL PEMASANGAN TANDA GAMBAR UNTUK 
PEl\llLIHAN UMUM DI MESDJID. 

Panitia ad hoc jang dibentuk oleh Konperensi Kerdja 
Kagri ke-VI seksi Djapena pada tgl. 28-6-1955, setelah membi
tjarakan dari segala segi soal pemasangan tanda gambar dalam 
pemilihan umum dimasdjid:i : 
Mengingat a. bahwa Kagri tidak kompeten untuk men-

tjampuri urusan intern keagamaan, 
b. bahwa ditiap:: masdjid sudah ada pengurus

nja jang berhak mengatur segala sesuatu 
jang bertalian dengan masdjidnja. 

Berpendapat: bahwa Kagri tidak berkompeten untuk men
tjampuri soal pemasangan tanda gambar da
lam pemilihan um um di masdjid::. 

POI<OI{:! PENDJELASAN TENTANG PEMELIHARAAN 
l\IOUAL DALAM PEMILIHAN UMUM. 

Pendahuluan. 
Sambil berpedoman dan melandjutkan segala isi ,,Tuntun

an Penerangan sekitar Pemilihan Umum" jang telah lalu, buat 
menghadapi phase kampanje dan pemungutan suara dirasa 
perlu menegaskan beberapa bagian isi dan tjorak penerangan 
jang sesuai dengan taraf ini jang harus dilakukan oleh Djuru' 
penerangan kita. 

I. Phase Pemilihan Umum sekarang ini sudah sampai keta
raf ,,kampanje penerangan/propaganda program dan tja
lon:i anggauta D.P.R. dan Konstituante". 

II. Dalam taraf ini PENA harus mengandjurkan dalam pe
nerangan lisan, tulisan dan lultisannja: 
A. Kepacla Para Pemimpin supaja : 

1. Pemuka= golongan menggunakan sepenuh~ kebidjak
sanaan dan kesabaran dalam melakukan kampanje 
penerangannja. 
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2. Supaja mereka menundjukkan program golongannja 
sedjelas mungkin setjara objectief, zal(eJijk dan 
populer, sehingga mudah dimengerti, diikuti dan di
pilih oleh rakjat. 

3. Berkampanje hendaklah setjara fair (ksatria), de
ngan tidak mentjatji maki golongan lainnja. 

4. Keruntjingan2 antara rakjat dapat merugikan nega
ra dan golongan jang bersangkutan sendiri. 

5. Harus didjaga djangan sampai Pemilihan Umum 
mendjadi pintu kedjurang keruntuhan negara dan 
kesengsaraan rakjat, tapi harus sebaliknja, djadi 
pembuka djalan kepada stabiliteit negara dan per
baikan nasib rakjat. 

B. I<epnda ralcjat umum : 
1. Supaja rakjat benar2 memerlukan hadir ditempat2 

pemungutan suara pada hari pemungutan suara itu. 
2. Jang sedang sakit supaja ditandu (dimana perlu) 

untuk memberikan suaranja, karena menu rut fatwa 
alim ulama jang diputuskan dalam Muktamar Alim 
Ulama di Medan: ,,memberikan suara dalam pemi
lihan umum itu hukumnja w a d j i b". 

3. Rakjat supaja tetap waspada, hatF dan teliti dalam 
memilih wakilnja. 

4. Rakjat harus senantiasa mengikuti perkembangan 
pelaksanaan Pemilihan Umum dan senantiasa pula 
berhubungan rapat dengan pemimpin2nja masing2

, 

karena ada tendens= dalam masjarakat jang hendak 
memalingkan perhatian rakjat dari waktu adanja 
pemungutan suara dan lainnja. 

5. Perlu lebih didjelaskan kepada rakjat artinja pe
milihan umum, kepentingan parlemen dan konsti
tuante jang akan datang, bahwa maksudnja benar2 

hendak memperbaiki keadaan jang sekarang ini; 
membuat U.U.D. jang baru jang benar1 sesuai de
ngan hasrat dan tjita = rakjat; demikian pula per
undang2an lainnja dan guna membentuk pemerintah 
jang kokoh-kuat (stabiel). 

III. Kampanje harus dengan tjara: 
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1. menundjukkan kesungguhan hati hendak memperbaiki 
nasib rakjat buat masa2 j.a.d. 

2. Mengemukakan keterangan= dengan alasan dan bukti 
serta bertukar fikiran dengan tjara jang terbaik dan 
so pan. 



IV. Pelnporan peuerangan Pemililmn Umum. 
Hendaklah tiap:i kwartal dalam tahun 1955 ini dibuat la
poran tentang basil penerangan Pemilihan Umum sesuai 
dengan tuntunan jang telah dikeluarkan. 

V. Tindal,an2 In-in. 
1. Hendaklah diandjurkan persiapan= : 

a. keperluan dapur /makanan masak bu at hari itu, un
tuk jang pergi memilih dan untuk anak2 jang tinggal 
dirumah. 

b. pendjaga rumah jang terdiri dari anak2 jang agak 
besar jang belum berhak memilih. 

c. makanan, minuman dan obat~an seperlunja dalam 
perdjalanan dan ditempat pemungutan suara. 

d. dll. jang perlu. . 
2. Dalam menghadapi pertentangan 2 dan keruntjingan se

kitar Penerangan Pemilihan Umum. Pena hendaknja 
selalu bertindak bidjaksana sesuai dengan isi dan tu
djuan Penetapan Menteri Agama No. 7 tahun 1954. 

PENERANGAN DIBA\VAH SATU BENDERA. 
1. Meminta kepada Pimpinan Kagri (Magri dan Sekdjen Kagri) 

supaja mendesak kepada Menteri/Sekdjen Kementerian 
Penerangan, supaja segera menghasilkan Instruksi Bersa
ma Mengenai Kerdja-Sama Penerangan Diba.wah Satu Ben
dera. 

2. Kalan pihak Kempen tidak djuga hendak mewudjudkan 
Instruksi Bersama itu, maka Magri sebaiknja mendesak 
Kabinet untuk membatalkan penerangan mengenai ,,PENE
RANGAN DIBAWAH SATU BENDERA". 

3. Selama Instruksi Bersama itu, belum berwudjud setjara 
konkret, maka Kapenap/Kapena dan Staf Pena tetap me
lakukan tugasnja setjara biasa. 

IV. PENGLAKSANAAN SOUNDBOXSHIP. 
1. Guna menjempurnakan serta melantjarkan tugas Sound

boxship oleh Djapena, jang telah disetudjui Instansr Kagri, 
diminta supaja Pimpinan Kagri mengandjurkan kepada ma
sing2 Instansi di Pu sat dan di Daerah supaja: 
a. menentukan petugas jang chusus menjiapkan bahanll 

berita dan siaran. 
b. memudahkan pemberian bahanll itu. 

V. LAIN-LAIN. 
Menjempurnakan tuntunan mengenai Seksi Kewartaan/ 

Hubungan, Seksi Rcdaksi, Pers/Radio dan Seksi Organisasi. 





IV 

BAGIA.N lilllSTEN 

Sidang I tanggal 26-6-1955 djam 20.00 - 23.30 

,, u 
" 

27-6-1955 ,, 9.00 - 12.30 

,, III ,, 27-6-1955 ,, 19.30 - 2.30 

" IV ,, 28-6-1955 
" 

9.00 - 13.00 

,, v 
" 

28-6-1955 " 20.00 - 0.45 
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SIDANG PERTAMA 

Tempat : Rumah Penginapan Pertama di Prigen.. 
Tanggal : 26 Djuni I 955. 
Djam : 20 - 23.30. 
Pimpinan: M. Abednego. 

1. PEMBUKAAN. 
Djam 20.00 tepat sidang dibuka oleh Sdr. M. Abednego, 

Kepala Bg. Kristen Kementerian Agama. Jang hadir: Kepala 
Seksi Pendidikan Kristen Kagri, Kepala Seksi Penerangan Bg. 
Kristen Kagri, sernua Kep. Bg. Kristen Kuap ketjuali Sdr. Pa
jouw Kep. Bg. Kristen Kuap Nusa Tenggara jang djatuh sakit 
ditengah perdjalanan kekonperensi dan perlu dirawat di RSUP 
Surabaja, Kepala Bhg. Kristen Kua Kotapradja Djakarta Raya, 
Kep. Bhg. Kristen KUADI Jogjakarta, Kep. Bhg. Kristen 
KUAD Atjeh dan Kepala KUAM Maluku. Sdr. Sarumpet Kep. 
KUAM Daerah Tapanuli diwakili oleh Sdr. Simatupang. 

Didalam pidato pernbukaan Kepala Bhg. Kristen Kagri di
uraikan pekerdjaan jang telah larnpau sbb.: Tak lupa rnenge
nangkan sebentar djasa ternan' sedjawat jang telah rneninggal 
dunia, sdr. Samuel Soesetyo (Pekalongan) sdr. Pattiradjawane 
(Kagri), sdr. Siwi mula2 di Kagri kemudian dipekerdjakan pada 
Kua Kotapradja Djakarta Raya, dan sdr. Inkiriwang Kagri. 
Pula diutjapkan doa kepada Tuhan, kiranja Tuhan selalu beser
ta dengan keluarga: jang ditinggalkan alrnarhum2 itu. 

Diutjapkan harapan, supaja tiap= pegawai Bhg. Kristen 
dapat rnengetahui serta tjukup mengerti akan lapangan kerdja 
masing2 didalam lingkungan kantor2 Kementerian Agama, de
mikian pula dalam melaksanakan tugasnja. Dikehendaki ter
utama pengertian akan functie Kernenterian Agama didalam 
susunan Pemerintahan Negara terhadap masjarakat dan Ge
redja Kristen. Pegawai hendaknja tahu memisahkan mana soal 
jang pokok mana jang bukan dapat pula membeda-bedakan 
usaha-usaha jang urgent untuk mentjapai basil dalam djangka 
pandjang, jang memerlukan bekerdja systematisch dan geor
dend. Last not least, kita harus rnengenal diri sendiri dalam 
memegang djabatan serta melakukan kewadjiban kita masing'. 
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Sebagai petugas dan alat Pemerintah dalam mengha
dapi masjarakat dan Geredja Kristen tidaklah itu selalu ber
arti "berkonfrontasi"; instansi kita itu ada, oleh karena mereka 
ada, oleh karena mereka hidup dan bergerak dalam negara 
diantara masjarakat dan bangsa kita. Kita harus mengetahui 
dengan sedar tentang batas-batas kenegaraan/pemerintahan 
pada satu pihak dan Geredja dilain pihak, agar dapat merneli
hara tata tertib pemerintahan dan menghargai peraturan ke
geredjaan. Sikap dan pendapat masjarakat Kristen pada masa 
lampau dan perkembangannja mengenai soal itu diwaktu jang 
achir ini sudah tjukup kita maklumi. Masjarakat telah mengerti 
akan tugas kita dan sudah pula menghargai usaha2 kita, ber
kat kebidjaksanaan saudara= didalam mendjalankan tugas di
daerah. Mudah-mudahan diwaktu jang akan datang dapat di
tjapai hasil jang lebih madju. 

Diandjurkannja dan diharapkannja, agar kedudukan kita 
dalam pemerintahan ini selaku ,,subject" dapat mengetahui 
tentang adanja distansi antara kita dengan ,,object" jang dila 
jani, agar dengan djalan demikian kita terhindar dari ,,onza
kelijkheid" dan terhindar dari bahaja mementingkan diri sen
diri. Jang pertama menimbulkan kekatjauan, jang kedua 
menjeret kearah bahaja korupsi. Kita memerlukan tata tertib 
untuk stabilisasi dan tata-usaha lantjar teratur, supaja men
tjapai effeciency jang bermanfaat. Kita ingin mempunjai doku
mentasi jang bonafide, jang merupakan bahan penerangan jang 
dapat diudji; bukan hasil usaha f antasi untuk menu tu pi a tau 
membenarkan sentimen= jang fanatik. 

Achirnja diharapkan, supaja semua mendjadi alat negara 
jang hidup dan bidjaksana serta pelajan masjarakat jang ber
guna dan dapat dihargai serta dihormati. Sebagai penutup di
utjapkan sebagai doa: Kiranja Tuhan memberikan itu semua 
kepada kita dan semoga sidang= kita merupakan satu kesem
patan dan kemungkinan untulc menerima pemberian itu. 

Sebagai pentjatat rapat2 ditundjuk oleh pimpinan: Sdr. 
Ismael Reksohatmodjo dan Sdr. Sjamsuddin Denso. Pimpinan 
memberikan uraian tentang atjara sidang jang berpokok pada 
Laporan Daerah th. 1954, a.I. jang bersifat umum dan inter
daerah, misalnja: 
1. Laporan jang bersifat umum ialah laporan periodiek untuk 

melantjarkan pekerdjaan setjara zakelijk, objectief, over
zichtelijk, perlu ada keseragaman. Ada tiga matjam lapor
an, jaitu: Laporan Triwulan, Laporan Tengah-tahunan dan 
Laporan Tahunan. 
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Mengirimkan laporan tiap bulan tidak perlu. Tjontoh lapor
an jang dibagikan hendaknja djangan dipandang sebagai 
hend~k mengurangi ketjakapan pegawai didaerah, mak
sudnJa semata= untuk mentjapai keseragaman. Laporan2 itu 
sebaiknja telah sampai di Kagri dalam bulan setelah achir
nja tiap= periode. 

2. HaP inter-daerah jang mengenai antara lain Anggaran 
Belandja, Perpisahan Geredja dis. 
Tentang Anggaran Belandja telah diuraikan oleh Pimpinan 
Kagri didalam sidang umum. Penjusunan A.B. ini Bhg. 
Kristen djuga diberi tahu dan Bhg. Kristen memberikan 
pula bahan= untuk itu. Hanja hingga kini belum ada penetap
an jang formeel mengenai perbandingan untuk golongan:!. 
A.B. untuk tata-usaha untuk Bhg. Kristen tidak diadakan 
tersendiri, tetapi disatukan/dipusatkan dengan umum. 
Mengenai pembiajaan materieel untuk pendidikan agama 
belmn didapat suatu pegangan jang concreet. Ini akan di
rundingkan bersama dengan dihadiri oleh Djapenda. 
Mengenai Penerangan, sudah ada persesuaian faham dan 
persetudjuan. Ten tang ini Sdr. 2 dapat memperoleh kete
rangan dari Sdr. Sjamsuddin Denso. 

3. Perpisahan Geredja. 
Kita mempunjai Negara demokrasi jang memungkinkan 
orang mengadakan perkumpulan/perserikatan. Kita harus 
mendjaga diri supaja kita djangan sampai mengandjurkan 
perpisahan itu. Semua geredja harus didaftarkan tetapi 
pendaftaran itu tidak berarti sesuatu pengakuan sebagai 
badan hukum. 

4. Pedjabat agama asing. 
Pemerintah telah mengadakan undang= pengawasan orang 
asing dan peraturan pelaksanaannja. Dgn. adanja undang• 
ini tidaklah itu berarti bahwa kita hendak mengamat-amati 
mereka; keadaan sematjam itu berlaku didalam setiap ne
gara hukum didunia ini. Jang dimaksudkan ialah, kita harus 
mengetahui ten tang pekerdjaan mereka beserta usaha "nja. 
Hal itu tidak mengurangi tugas mereka sebagai seorang 
pedjabat agama. Baik kita ketahui undangl! itu. 

Ada pula daftar umum jang akan dibagi-bagikan kepada 
saudara2

• Inilah semuanja pokok2 jang mendjadi pembitjaraan 
mengenai soar umum didalam rapat ini. Saudara= dapat mem
berikan keterangan/pendjelasan tentang laporan2 jang sudah 
saudara2 sampaikan kepada kami. Kami persilahkan. 
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2. PERTANJAAN::. 
D;awa Tim.ur: 

Sedjak dari dahulu Geredja dan Negara berpisah, tetapi 
sekarang ada ,,tegenmoetkoming", ternjata dari banjaknja pe
djabat2 Geredja bertamu dikantor kita. 

Mengenai soal pengakuan Pemerintah terhadap Geredja 
sebagai Kerkgenootschap, diperingatkannja utjapan Sekdjen 
dikonperensi Semarang, jang menjatakan bahwa Pemerintah 
tidak memberikan pengakuan agama. Tapi golongan2 besar jang 
mempunjai milik, dapat diberi pengakuan. 

Mendesak, supaja Kagri menentukan definisi tentang 
G d . JI ,, ere Ja . 

Akibat perpetjahan, adalah golongan jang misalnja hanja 
berdjumlah 50 orang dan mereka menamakan dirinja Geredja. 
Golongan~ sematjam ini susah sekali dilajani oleh Bhg. Kristen 
KUA, sedangkan hakekatnja perpetjahan itu hanja akibat 
sengketa perseorangan diantara pimpinan/pengurus. 

Minta penggantian ongkos tjetak formulier BS nikah jang 
telah ditjetaknja dengan mengeluarkan biaja sendiri. 

Minta, supaja pegawai Kristen didaerah (diluar KUAP) 
diberi status, sebab daerah itulah malahan jang merupakan 
object pekerdjaan untuk kantor propinsi; pula mengingat akan 
luasnja daerah dan banjaknja penduduk jang harus dilajani. 

Tentang pendidikan agama minta pendjelasan tentang ke
lambatan pembeslitan. 
Pimpinan: 

Mengenai pendidikan dan penerangan baiklah kita bitjara
kan pada waktunja sendiri. 
D;awa Barat: 

Memadjukan beberapa pertanjaan: 
1. · Geredja Tionghoa masuk daftar asing a tau Indonesia? 
2. Dimana batas~nja tentang surat jang boleh ditandatangani 

oleh Kepala Sahagian Kristen sendiri dan surat jang perlu 
ditandatangani oleh Kepala Kantor? 

3. Bagaimanakah formasi Bhg. Kristen KUAP? Djatim punja 
4 orang; Djabar hanja punja 2 orang, sebab pegawai2 jang 
didaerah termasuk formasi KU AP? 
Bagaimana kedudukan pegawai kita dikantor koordinator? 
Pengusulannja telah disetudjui oleh Kepala Koordinator/ 
Kepala KUAP, tapi di Bhg. Urusan Pegawai Kagri ditolak, 
dengan alasan: tidak ada f ormasi. 

4. Bhg. Kristen KUAP tidak disebutkan formasi dengan 
golongan ~nja akibatnja diisi dcngan orang lain. 
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Sulawesi: 
1. Dirasa sangat kekurangan tenaga. Di KUAP hanja 2 orang, 

jang diurus 1500 guru agama dan 1800 pedjabat geredja 
dengan beribu-ribu gedung geredja. Minta pengisian tenaga 
di KUAP .dan pembentukan Bhg. Kristen serta tenaga:nja 
di KUAK: jang kenjataannja sangat membutuhkan. 
Untuk menjempurnakan pekerdjaan sering tidak lantjar 
djalannja, oleh karena peratura112/penetapan:! Menteri hanja 
berlaku dalam lingkungan Kagri sendiri. 
I<alau mengenai urusan sekolah dan rumah sakit sudah ter
masuk kementerian lain. Tindakan1 dilakukan dengan 
,,beleid" sebab tidak adanja pegangan ,,positief" jang berupa 
peraturan atau penetapan. Selain kekurangan tenaga djuga 
didjumpai kesulitan karena tidak adanja alat= dan sukarnja 
perhubungan. 

2. Pembeslitan guru agama sudah membikin kehebohan dida
lam masjarakat. Kami mengerti akan factor= jang melam
batkan pembeslitan itu, tetapi diharapkan djuga supaja 
pembeslitan dipertjepat, agar djangan sampai tahun adjar
an telah habis, belum 10% guru agama jang dibeslitkan. 

Pim pin an: 
Untuk mendetaileer hal ini baiklah dibitjarakan dalam 

sidang jang chusus beratjara pendidikan. 
Sulawesi meneruskan uraiannja: 

3. Bahan= statistiek dish. jang diminta oleh Kagri didaerah 
(kantor Gubernur) mengherankan Pamongpradja sendiri, 
sebab mereka tidak merasa mempunjai tugas dalam urusan 
itu; achirnja Bhg. Kristen djuga jang memberikan bahan 
kepada mereka, jang kemudian diteruskan ke Kagri. Djuga 
dalam perosalan ,,gunung" di Sangi-Talaud jang mula-mula 
diurus oleh Bhg. Kristen, kemudian Kagri memerintahkan 
persoalan itu diambil over oleh Kepala Kuap. Dengan ke
djadian ini Kagri telah menimbulkan keragu-raguan dalam 
dirinja sendiri. 

4. Soal keamanan, jang berhubungan dengan masjarakat 
Kristen, sudah reda. Jang dipikirkan ialah unisan sosialnja. 
Djuga sesuai dengan andjuran Magri untuk- turut dalam 
usaha pemulihan keamanan, diharapkan supaja Pemerintah 
memberikan djuga bantuan kepada Geredja= jang dirusak
kan oleh gerombolan. Geredja= jang rusak itu dapat ditun
djukkan dengan foto. 
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Tanapuli: 
Minta dibolehkan membatja laporannja. 

Pim.pinan: 
Baile uraikan pokok-pokoknja sadja. 
Tapanuli meneruskan uraiannja; 

Kedudukan KUAM Tapanuli supaja ditetapkan: 
a. daradjatnja sama dengan KUAP; 
b. formasinja dimuat dalam penetapan. 
c. biajanja ditjantumkan dalam anggaran dengan peraturan; 
d. pendidikan/penerangan dimuat dalam peraturan. 
Diantara kesulitan2 jang dihadapi Kuam Tapanuli termasuk 
djuga pekerdja = bangsa asing, jang ditanjakan oleh instansi 
jang bersangkutan. Diharapkan supaja Bhg. ''F" Kagri mem
beritahukan kepada kami didaerah, bilamana geredja menda
tangkan tenaga asing, sebab tidak adanja pemberitahuan ke
kantor daerah, orang/geredja jang bersangkutan seolah-olah 
lalu tidak mengatjuhkan lagi kantor kita didaerah, dan akibat
nja permintaan2 kita tentang bahan statistilc banjak dilalaikan. 
Minta pendjelasan tentang Peraturan Magri No. 18 th. 1954. 
Atjeh: 

Minta dibolehkan membatja laporannja. 
Pimpina.n: 

Pokok-pokoknja sadja. 
Atjeh meneruskan uraiannja: 
Ada hidup toleransi diantara pemeluk2 agama di Atjeh 

(Kutaradja). Minta di KUAK2 diadakan pegawai2 Kristen. Pe
netapan Magri No. 43 th .1953: pegawai Bhg. Kristen berdjum
lah 4 orang dan semuanja ditempatkan di Kutaradja. Dengan 
penempatan pegawai• Kristen di KUAK' oleh masjarakat akan 
dipandang lebih berarti dan lebih berharga daripada pidato= jg. 
menjerukan perlakuan sama terhadap semua agama. 
Perselisihan/perpisahan HCB/HKI sudah dapat diselesaikan. 
Kota.pra.dja. Djakarta. Raya: 
a. Supaja ditentukan mana jang harus dipakai, Kristen atau 

Ke-ris-ten? Djuga supaja ditetapkan artinja Pembantu 
Pendeta, sebab Madjelis Geredja itu djuga pembantu pen
deta. 

b. Supaja ada peraturan mengenai djarak antara tempat2 per
ibadatan. 

c. Mendesak supaja ada kepastian tentang erkenningen se
bagai kerkgenootschap jang diadjukan oleh Geredja11 jang 
telah mengadjukan permohonan. Siapakah didalam hal ini 
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akan bertindak selaku pengganti GG. Presidenkah, Kemen
terian Kehakiman atau Kementerian Agamakah? 

d. Supaja ada ketetapan djumlah anggota untuk dibolehkan 
memakai nama Geredja. Sekalipun hanja ada 50 orang 
anggota, itu sebetulnja memang sudah merupakan Geredja. 
Saal ini bisa menjulitkan pendaftaran, dan karena djumlah 
jang ketjil itu pendaftaran bisa ditolak. Hanja kalau per
mintaannja sudah diulang-ulang beberapa kali (didesak
desak) baru didaftar. 

Kua.m Ma.lu.ku.: 
,,Kemerdekaan beragama dalam Negara demokrasi" di 

Maluku berlaina'.n dengan ditempat-tempat lain di Indonesia. 
lkatan ,,p e 11 a" (hubungan kekeluargaan) meskipun diantara 
orang2 berlainan agama, sangat kuat. Keadaan Daerah Maluku 
jang masih didalam keadaan SOB minta perhatian sebaik2nja. 
Menurut formasi pegawai KUAM Maluku adalah lumajan, teta
pi kenjataannja tidak demikian. 

Obat: jang ada pada KU AP diharapkan supaja dapat ikut 
dipakai djuga oleh pegawai KUAM. Mengharapkan djuga kan
tor jng baik untuk bekerdja, karena tempat jang sekarang 
tidak mentjukupi. 

Ku.ap Maluku.: 
Masjarakat Kristen gembira pada waktu terbentuknja 

KUAM MALUKU, tetapi dengan adanja perubahan kemudian, 
masjarakat mendjadi ketjewa. Dengan adanja KUAM, daerah 
dibagi mendjadi dua dan Kuap kini hanja melajani Maluku 
Utara. 

Nasib pegawai dimintakan perhatian, karena kedudukan 
pegawai berpengaruh besar kepada masjarakat dan keadaan 
jang tidak baik sekarang ini sudah mengakibatkan ada pegawai 
jang pindah kelain instansi. 

Sumatera S elatan: 
a. Minta perhatian tentang bentuk laporan. Di Malang Sekdjen 

sud.ah memberikan bentuk itu, tetapi masih mungkin, in
stansi lain dalam Kagri meminta bentuk laporan lain pula. 

b. Pengerdja asing jang masuk kedaerah kami diharap pem
beritahuannja lebih dahulu kepada kami, sebab soal ini ada 
sangkut-pautnja dengan prestige kami didaerah. Djika 
misalnja oleh Kagri diurus sesuatu mengenai itu, harap 
kami dikirimi tembusan atau sesuatu jang mengenai itu. 
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c. Ten tang so al djemaat ,, a s i n g" a tau ,,11 a s i o n a l", 
Geredja sebetulnja tidak mengenal perbedaan sematjam itu; 
jang mendjadi pokok jaitu ,,undang-undangnja". Djangan 
soal sematjam ini hendaknja membikin berat pekerdjaan 
kami didaerah. 
Bahagian Kristen harus njata konpetensinja didaerah, baik 
jang mengenai pemerintahan, baik jang mengenai hubungan 
dengan masjarakat. Istilah ,,melajani" tak boleh dipisahkan 
dari f aham ,,memerintah", sebab perkataan ,,melajani" se
mata = bisa menimbulkan salah tafsir dan meniadakan 
,,gezag". 

d. Djarak antara tempat-tempat peribadatan tidak perlu di
tetapkan dengan peraturan. 

Djawa Tengah: 
Bahagian Kristen di KUAP Djateng kurang dihargai, di

anggapnja sadja sebagai seksi. Sebaiknja diadakan kctegasan, 
bahwa Bhg. Kristen itu sederadjat djuga dengan bahagian~ jang 
lain. Tempat2 lowong dikantor koordinator supaja diisi dengan 
memakai peraturan Magri No. 10 th. 1952. 

Minta perhatian tentang splitsingen di Djawa Tengah. 
Blanco BS supaja disediakan oleh Bhg. Kristen. 

Kalimantan: 
Pendaftaran orang asing jang melalui Pusat supaja dibe

ritahukan djuga kepada daerah dengan mengirimlcan nama
namanja; maksudnja supaja mereka itu tahu, bahwa didaerah
pun masih ada kekuasaan jang menjangkut mereka. Biasanja 
pedjabat= asing itu apabila sudah melaporkan dirinja kepada 
kantor imigrasi atau kekantor DPKN, mereka tidak lagi mem
pedulikan Kantor Agama didaerah, sebab pikirnja sudah lapor 
ke Pusat Kagri. 

3. DJA\VAB. 
Rapat beristirahat 5 menit. Sehabis itu, Pimpinan angkat 

bitjara untuk mendjawab pertanjaan:i jang telah diadjukan 
diatas itu: 
1. Kita sudah dapat memisahkan soal2 urgent dengan jang 

tidak, pokok~ dan ranting-rantingnja. Ada pula soal jang 
akan kita bitjarakan agar luas, jaitu Pendidikan dan Pene
rangan. Untuk itu kita undang Kepala Djapenda dan Kepala 
Djapena, agar supaja kita mendapat understanding jang 
baik. 
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Soal jang urgent dan sulit ialah persoalan Kerkgenootschap, 
Semendjak abad ke-XVI Geredja itu sudah ada, tetapi di
negara ini soalnja baru dipetjahkan ditahun 1927. Negara 
kita memang menghadapi banjak soar: urgent serta sulit, 
terlebih-lebih sesudah negara kesatuan terbentuk. Depar
tement jang ada dizaman lampau itu tidak sama dengan 
kementerian. GG bukanlah pemegang kuasa tertinggi, sebab 
dia masih dibawah kekuasaan menteri-djadjahan. Badan2 

keagamaan itu ada jang berbentuk golongan, perkumpulan, 
jajasan dan kerkgenootschap. Perkumpulan= jang tidak 
mempunjai status badan-hukum tidak bisa melakukan bur
gerlijke handelingen dan tidak mempunjai hak2 serta tang
gung djawab menurut faham hukum negara. 

Badan jang berbentuk jajasan, misalnja Bala Keselamatan. 
Perkun1pulau Keagamaan pengakuannja termasuk tugas 
Kementerian Kehakiman, sebagai pengoperan kompetensi 
dari Dep. van Justitie. Pengakuan untuk Kerkgenootschap, 
itu bukan kompetensi Kementerian Kehakiman. Karena ba
njaknja segi= didalam persoalan ini, maka hal ini kini masih 
didalam taraf penjelesaian. Dipandang dari sudut hukum 
hal ini dianggap penting untuk diselesaikan. Pokok persoal
annja sebenarnja berkisar disekitar: siapa jang kini hams 
bertindak selaku pengganti GG? 

2. Mengenai pemasukan tenaga asing, soal visumnja memang 
mendjadi urusan kita; hal ini sudah djelas dengan Peratur
an Menteri. Kita akui, bahwa didalam hal ini pada kita 
semua memang ada soar:: jang kurang dan perlu diperhati
kan untuk hari~ jang akan datang. Sebab-sebabnja antara 
lain ialah tidak sedikit soaP jang datangnja mendadak, 
hingga tidak terpikir lagi untuk memberitahukan sesuatu 
kepada daerah. Ada lagi jang soal masuknja diurus oleh 
instansi daerah, tetapi Pusat Kagri tidak pula diberi tahu. 
Baiklah hal ini kita peringati untuk diperbaiki tjaranja 
dimasa depan. 

lnte1-r11.ptie Kalimantan: 
di Kalimantan ada kerkgenootschap jang mempunjai hak 

milik dan itu diselesaikan dikantor notaris sadja. Masuk apa 
itu? 
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Pim.pina.n: 
Itu masuk J ajasan. 
Mengenai soal djemaat asing, Tionghoa misalnja, apakah 

itu masuk asing ataukah tidak, itu sulit menentukannja. Mudah
mudahan dengan persetudjuan Ali-Chou hal itu dapat diatasi; 
akan tetapi sedikit banjak kita dapat mengetahuinja dengan 
djalan menjelidiki dengan melihat daftar~ orang asing dikantor 
imigrasi. Semua orang asing harus terdaftar disana, dan djika 
mereka tidak terdaftar, maka undang-undangnja sudah dilang
gar. 
Djakarta Raya: 

Minta supaja salinan Undang3 pengawasan bangsa asing 
itu dikirim kedaerah, supaja didalam melakukan tugas tidak 
mudah menjimpang. 
Sumatera Selatan: 

Berhubung dengan adanja pentjabutan beslit Pedjabat 
Geredja disekitar :Muria oleh Gubernur, didjelaskannja, tidak 
semua pedjabat agama bisa mendjadi pentjatat nikah menurut 
BS. Hanja pedjabat agama jang telah mendapat izin dahulu itu. 
sesuai dengan edaran Pak Abed kepada semua gubernur di 
Indonesia. 
Pimpinan: 

Sebaiknja ada peraturan nikah jang uniform untuk selu
ruh Indonesia, tidak seperti sekarang ini. Di Tapanuli lain, di 
Sumatera Selatan lain, di Sulawesi Selatan lain dan begitu 
seterusnja. 

Djawa. Timur: 
Bagaimanakah soalnja dengan blanco BS itu? 

Pimpina.n: 
Dapat diusahakan dan ditjetak oleh Kagri. 

Djam 23.30 rapat ditutup. 
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Pim pin an: 

SIDANG KEDUA 

Tempat : 
Tanggal : 

Ru.mah Pen.ginapan Pertama di Prigen. 
27 Djuni 1955. 

Djam : 9 - 12.30. 
Pimpinan: M. Abednego. 

TANJA DJA\VAB. 

Babak Pertama 

Kita landjutkan pembitjaraan kita pada sidang pertama, 
tentang Kerkgenootschap, Pedjabat Asing, golongan 2 jang be
lum tentu statusnja dis. 

Djawa Timur: 

Kita gembira melihat perhatian jang baik dari masjarakat ter
hadap instansi kita. Pemerintah memang tidak mengakui 
agama, tetapi perkumpulannja. Dulu ada suara•, supaja Pe
merintah menentukan definisi agama, tetapi sampai kini belum 
ada ketentuannja. 

Blanco BS (pentjetakan formuliernja) tidak termasuk kompe
tensi kita, tetapi oleh karena masjarakat sudah memberikan 
perhatian terhadap instansi kita, baiklah kita andjurkan 
Kagri memberikan bahan materieelnja dan menjediakan formu
lier itu untuk seluruh Indonesia. 
Soal jang mengenai personalia akan saja adjukan dalam pem
bitjaraan kemudian. 

Dja.wa. Ba.rat: 

Terhadap orang asing baik djuga kita mengetahui kewarga
negaraannja dengan bertindak bidjaksana. 
Tentang surat-menjurat sudah ada garis2 pedoman jang kita 
ketahui. Status bahagian kita itu agak lain dengan status 
bagian2 lain, misalnja Kepenghuluan, djadi: Kepala Bahagian 
mempunjai hak penuh untuk menanda tangani surat2

, termasuk 
djuga surat rahasia. 
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Pada suatu kctika ada surat jang baik kalau kita tanda tangani 
sendiri, tetapi bisa lebih bidjaksana kalau Kepala Kantor ikut 
menanda ta.nga.ni; denga.n tjara. kerdja demikian a.kan timbul· 
lah sa.ling mengerti dan hormat menghormati. Soal personalia 
akan saja kemukakan kemudian. 

Sulawesi: 
Personalia akan diuraikan kemudian. Berhubung dengan 

pemulihan keamanan dimana Pemerintah menjediakan bantuan 
24 djuta rupiah untuk orang= menderita karena tindakan ge· 
rombolan, disarankan, supaja didalam kesimpulan sidang kita, 
diadjukan agar orang= l{risten jang turut menderita djuga 
mendapat bahagian dari bantuan itu. 
Tapanuli: 

Formasi dis. akan diuraikan dalam pembitjaraan umum. 

Smnatera Utara: 
Minta, supaja Pusat memberitahukan kepada daerah ten

tang kedatangan pedjabat.: a.sing jang bekerdja didaerah, 
karena instansi2 pemerintahan lain (pamongpradja, imigrasi) 
biasa djuga menan.iakan ha.I itu kepada kantor urusan agama 
didaerah. Dikemukakannja pula soal Penetapan Menteri 
Agama No.18th. 1954. Mengingat akan laporan Atjeh, merasa 
sjukur dan terimakasih terhadap perhatian dan penghargaan 
masjarakat terhadap instansi kita. Soal pembitjaraan formasi 
akan ditunggunja sampai pada pembitjaraan integraal tentang 
soal itu. Mengenai soal nikah menunggu persiapan undang~nja. 

Tentang perpetjahan Geredja sebaiknja ditunggu sadja 
putusan sampai ada peraturan jang mengenai erkenning kerk· 
genootschap itu. Soalnja akan mendjadi mudah kalau peraturan 
itu sud ah ada ( sudah selesai) . 

Tidak keberatan memakai perkataan kedua·duanja; Kris· 
ten atau Keristen. 
Su.mate1·a Selatan: 

P.P.K. menjebutnja: Kristen. Baiklah kita turuti itu. 
Pimpinan: 

Bukan kita jang harus turut P.P.K,, tetapi P.P.K. jang 
harus turut kita; tetapi itu bukan soal prinsipieel. Perkataan 
Pembantu·Pendeta biasa dipakai oleh golongan Pantekosta, dan 
itu djangan ditjampur adukkan dengan tjara pemakaian dige· 
redja·geredja lain, jang banjak menjebut Madjelis Geredja 
djuga sebagai Pembantu·Pendeta. 
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Djakarta Raya: 
Saja katakan kepada mereka, djangan scmua orangnja 

dimasukkan. 
Pimpinan: 

Baiklah kita mengerti akan istilah-istilah itu dan disesuai
kan dengan golongannja masing\ begitu pula nama~ dilingkung
an Bala Keselamatan. 

Saal Kerkgenootschap kemarin sudah djelas. 
Tentang penetapan djumlah anggota agar dapat dipandang 

sebagai geredja. Ada ketentuan umum jang diharuskan untuk 
mendirikan sesuatu perkumpulan, jaitu: Harus ada rapat ang
gota jang berkumpul, bersatu tekad dalam satu gabungan, 
sepakat membuat ,,undang-undangnja", memilih pengurus dan 
kemudian semua itu diadjukan kepada Pemerintah untuk diakui 
sebagai badan hukum. 

Tentang djumlah anggotanja tidak ada satu ketentuan. 
Untuk mengetahui berdirinja sesuatu organisasi Geredja, 

baiklah diminta keterangan: rapat anggotanja, siapa pengurus
nja dls. Akan tetapi hendaklah kita bidjaksana menghadapi 
soal ini, sebab dasar-dasarnja ini lain dengan dasar= perkum
pulan biasa. Saja rasa pendjelasan ini sudah tjukup. 

Daerah Maluku jang diliputi SOB adalah daerah jang 
mempunjai banjak persoalan jang sulit. Oleh sebab itu perlu 
ada penindjauan kesana. Sebelum konperensi telah direntjana
kan perkundjungan kesana, akan tetapi oleh karena persiapan: 
untuk konperensi ini, perkundjungan itu terpaksa ditangguh
kan sampai selesainja konperensi. 

Soal pendidikan agama kita persoalkan nanti dalam pem
bitjaraan chusus untuk itu. 

Bentuk KU AM: l.VIaluku psychologis memang sama dengan 
KUAM Tapanuli. Tentang status nanti kita lihat dalam per
kembangannja; hal ini djuga salah satu motief perlunja kun
djungan ke Maluku. 

Soal obat-obatan nanti akan saja bitjarakan dengan Sdr. 
Safiuddin. Saja rasa, Kuap Maluku tidak akan memonopoli 
obat-obatan itu. Dalam soal gedung dan kantor instansi kita 
sangat gehandicapt. Baik kalau Kuam Maluku turut memper
djoangkan adanja kantor itu. Di Maluku kita mempunjai dua 
potensi, satu di Kuam dan satunja lagi di Kuap jang kini dipim
pin oleh Sdr. Latumeten sambil merangkap Bhg. R.K. di Maluku 
Utara sudah diangkat pula seorang untuk nrusan Kristen. Soal 
personalia akan kita bitjarakan integraal. Tudjuan tjontoh 
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laporan baru itu untuk mendapat overzicht jang eeragam dan 
untuk memudahkan/menolong pekerdjaan didaerah. 

Smna.tera. Selata.n: 
Kalau kita hanja rnelaksanakan pengisian blanco laporan 

sadja, kita akan mendjadi pegawai tehnis semata-mata dan 
tidak lagi mendjadi pegawai administratief. Hal ini akan me
ngurangi surat menjurat kita. 

Pimpinan: 
Tidak. 
Mengenai soal Kerkgenootschap, djangan kita pikirkan 

setiara pikiran Barat, akan tetapi hendaknja diikuti setjara 
perkembangan masjarakat kita sekarang ini. 

Suma.tera. Sela.tan: 
Djikalau Pusat Kementerian Agama menanjakan/meminta 

keterangan apa1 kepada instansi lain didaerah, padahal jang 
diminta itu termasuk kompetensi kita, maka tindakan sedemi
kian itu seolah-olah tidak menghargai pegawai Bhg. Kristen. 

Pimpina.n: 
Hal ini mungkin djuga dilakukan sebagai controle. Dan 

oleh karena itu baiklah laporan' daerah itu dibuat dengan betul, 
dapat dipertanggung djawabkan. Sudah pernah ada kedjadian 
Iaporan daerah tidak tjotjok. 

Djawa Tengah: 
Tjontoh Iaporan A, B dan C belum terima. 

Pimpina.n: 
Sudah dikirim. Mungkin masih ada disekretariat KUAP. 

Bahagian Kristen itu bukan satu seJ,si di KUAP, akan tetapi 
adalah satu bahagian jang mempunjai tugas dan tanggung 
diawab penuh. Tentang tenaga jang ada dikantor koordinator 
akan dibitjarakan dalam atjara personalia. 

Mengenai ,,regionaal accoord" jang dipakai alasan perse
lisihan di GEREDJA KRISTEN DJAWA TENGAH, baiklah 
itu ditjarikan penjelesaiannja dengan bidjaksana, agar djangan 
sampai timbul keruwetan. 

Hal blanco formulier untuk BS sudah didjelaskan. 
Untuk KALIMANTAN, soal jang bertalian dengan laporan 

dan visum sudah djuga didjelaskan. 
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Babal< Kedua. 
Sumatera Se[atan: 

Penandatanganan surat2 itu dapat kita lihat didalam ins
truksi Magri No. 17 th. 1952. 
Jogjakarta: 

Apakah golongan Kerasulan sudah memadjukan permo
honan untuk mendapat rechtpersoon? 
Pimpinan: 

Hal jang menjusahkan dalam urusan ini ialah karena ber
petjah-petjahnja golongan mereka. Pengurus mereka berubah, 
sikapnja tidak tetap, dan tidak djelas pula apakah mereka 
menghendaki kerkgenootschap, ataukah mau tinggal seperti 
sekarang ini sadja. Satu tjontoh untuk sekedar perbandingan: 
Bala Tentara Keselamatan di Solo sudah mempunjai keduduk
an badan hukum, tetapi Pusat Bala Keselamatan di Bandung 
rnungkin masih membuka pintu untuk menerima dia kembali. 
Hal itu njata djuga a.I. dengan tidak ditjabutnja tanda2 pang
kat, bendera dls., jang dipakai oleh Solo. 

Baba.k Ketiga.. 
Tapa.nu.ii: 

Pimpinan Pusat Kementerian Agama telah mengemuka
kan, bahwa untuk kantor1 kita didaerah disediakan perbelan
djaan 6 djuta rupiah. Djika dari djumlah ini Tapanuli belum 
mendapat pembagian, disarankan, agar untuk pembagian jang 
berikutnja diadakan diberikan djuga kepada Tapanuli dan 
~1aluku. 

J ogjaka.rta.: 
Bagaimana pentafsiran istilah ,,kebebasan beragama"? 
Pelaksanaan pendidikan agama dirasa menemui beberapa 

kesulitan. Merasa tidak senang, geredja Eff a th a dimasukkan 
kedaftar bahagian "H", hingga dianggapnja mendjadi urusan
nja. Bagaimana itu? Disinggung-singgung pula sesua.tu jang 
mengenai penerangan bersama seperti jang dirnaksud oleh Pe
netapan Magri No. 7 th. 1954. Minta kabar tentang basil plan 
5 tahun. Bagaimana djadinja? Apakah jang mendjad.i usaha2 

penerangan Bhg. Kristen? 
Pimpina.n: 

Kebebasan beragama sudah ditjantumkan dengan djelas 
didalam Undang-undang Dasar Sementara, dan tidak usah kita 
ragu-ragu tentang hal itu. Peraturan Chusus untuk hal 
itu tidak perlu. Di Bandung Magri telah memberikan pula pen-
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djelasan tentang ,,pinduh agnma". Harus kita bedakan prinsip 
kebebnsan beragama dan Peraturan Magri serta pelaksanaan 
Pendidikan Agama. Didirikannja sekolah~ partikulir adalah ka
rena desar kebebasan kejakinan tiap• golongan. Orang jang 
memasukkan anaknja kesekolah Kristen seharusnja tahu dan 
insjaf akan akibatnja, jaitu bahwa ia memasukkan anaknja 
kedalam lingkungan dan susunan pendidikan Kristen. 

J ogjalcarta: 
Dengan adanja formulier: dikalangan sekolah partikulir 

timbul kechawatiran. 

l\f akassar: 
Disekolah R.K. murid' jang beragama Protestant diber 

adjaran agama l{risten diluar gedung sekolah R.K. itu. 

Maluku: 
di Maluku ada guru agama Islam diangkat disekolah 

Kristen atas usul Kepala KUAP. 

Tapanuli: 
Disekolah-sekolah partikulir kepunjaan geredja, geredja

lah jang berhak memberikan pendidikan agama. Bila ada anak2 

dari golongan lain jang djuga dikehendaki mendapat adjaran 
agama jang lain itu, silakan diberikan diluar gedung sekolah 
kepunjaan Geredja itu. 

Pimpinan: 
Pemerintah tidak boleh memaksa sesuatu instelling parti

kulir memberikan/melaksanakan sesuatu pendidikan agama 
didalamnja. 

Jogjakarta: 
Bagaimana asal mulanja didalam sebuah rumah sakit Kris

ten sampai ada guru agama jang bukan Kristen djuga? 

Pimpinan: 
Siapa jang meluluskannja? 

Jogjakarta: 
Tidak tahu. 

Djawa Ba·rat: 
Di Bandung pernah djuga ada orang datang menanjakan 

hal guru agama untuk rumah sakit Kristen. Kami djawab : 
Sudah ada guru agamanja. 
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Jogjakarta: 
Bagaimana sebenarnja tugas Bhg. "H"? Dari Pusat agak

nja tidak ada koordinasi? Kalau Bhg. "H" hendak mengurusi 
djuga golongan~ seperti Kerasulan, lebih baik tugas Bhg. Kris
ten diserahkan sadja kepada Bhg. "H". 

Pim.pinan: 
Tidak begitu. Hal itu akan kita urus bersama-sama di 

Pusat dengan Kepala Bhg. "H". 

Rentjana 5 tahun menurut keterangan ketuanja tidak 
dapat dilaksanakan. Tentang Penerangan, itu nanti akan diurai
kan oleh petugas kita dari bahagian kita jang memim1:>in Seksi 
Penerangan. 

Sidang ditutup pada djam 12.30. 
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SIDANG KETIGA 

Tempat : Rumah Pen.ginapan Pertama di Prigen. 
Tanggal : 27 D;uni 1955. 
Djam : J 9.30. 
Pimpinan: M. Abednego. 

I. KESil\IPULAN RAPAT CHUSUSI BHG. KRISTEN, 
BERATJARA LAPORAN DAERAH. 

PIMPINAN mempersilahkan Ismael Reksohatmodjo membatja
kan pokok-pokok kesimpulan dari Sidang I dan Sidang II. 
Ketua panitya redaksi ,,kesimpulan" membatjakan sbb. : 

Rapat chususi Bhg. Kristen pada Konperensi Dinas Kem. 
Agama di Tretes, jang dilangsungkan pada tgl. 25 Djuni 1955 
malam dan dilandjutkan pada esoknja, tgl. 26 Djuni 1955, di
hadiri oleh Kepala= Bhg. Kristen KUAP seluruh Indonesia 
(ketjuali Kepala Bhg. Kristen KUAP Nusa Tenggara jang 
djatuh sakit diperdjalanan kekonperensi, hingga perlu dirawat 
di RSUP Surabaja), Kepala2 Bhg. Kristen KUA Daerah Atjeh, 
KUA Kotapradja Djakarta Raya, KUADI Jogjakarta dan 
Kepalag KUA~! Maluku dan Daerah Tapanuli (wakilnja), dipim
pin oleh Kepala Bhg., Kristen Kementerian Agama jang dibantu 
oleh stafnja; setelah mendengar laporan= berbagai daerah dan 
memperhatikan serta menimbang1 bermatjam-matjam persoal
an, jang dibahas dalam rapat11 chususi tsb.; 

berkesimpulan: 
bahwa: 
1. Kementerian Agama perlu mengeluarkan biaja tjetak blan

co formulier nikah Indonesia Kristen jang diperlukan oleh 
pengantar1 agama dalam meneguhkan nikah diantara golo
ngan Kristen seperti jang dikehendaki oleh peraturan Bur
gerlijke Stand untuk itu. 

2. Golongan Kristen jang bangunan' tempat peribadatannja 
binasa/rusak akibat tindakan pengatjau= keamanan negara 
perlu diberi bahagian dari budget Pemerintah jang dimak
sudkan untuk pemulihan keamanan. 
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3. Dari budget Kementerian Agama guna pembangunan 
gedung= instansi=nja perlu pula disediakan bahagian untuk 
pembangunan gedung" tempat bekerdja KUAM Daerah Ta
panuli dan KUAM Maluku. 

4. Oleh Pemerintah tidak perlu diadakan peraturan= umum 
jang menentukan djarak antara bangunan= tempat periba
datan, baik diantara bangunan" golongan seagama, baik di
antara bangunan' berbagai= golongan jang berlainan aga
manja, dan pemetjahan soal" mengenai itu diserahkan 
kepada kebidjaksanaan instansi= daerah jang bersangkutan, 
dengan tidak melupakan pertimbangan Kantor Urusan 
Agama didaerah, jang lajak didengar pendapatnja dalam 
soal jang sedang berdjalan. 

5. Soal jang berpokok pada PERNJATAAN SEBAGAI 
GEREDJA OLEH PEMERINTAH TERHADAP SESUATU 
ORGANISASI KEAGAMAAN kini sudah dirasa benar= 
urgensinja, dan oleh Kementerian Agama perlu dipertjepat 
penjelesaian soal ini dalam waktu jang singkat. 

6. Laporan= Konperensi Dinas Kementerian Agama jang ditje
tak dan merupakan penerbitan= dan dokumen= resmi Peme
rintah hendaknja disusun sedemikian rupa, sehingga, -
baik didalam lingkungan instansi= sendiri, maupun diinstan
si' jang lain dan masjarakat, - tidak timbul kesan jang 
tidak/kurang pada tempatnja terhadap Kementerian Agama 
dengan instansi"nja beserta sekalian usahanja. 

2. TATA USAHA, DOKUl\fENTASI, PERSONALIA, 
STATISTIK DAN BANTUAN. 

Setelah pembatjaan kesimpulan jang pertama itu, sidang 
melandjutkan atjaranja. Pimpinan memberikan uraian tentang 
atjara jang mengenai soal tata-usaha, dokumentasi, personalia, 
statistik dan bantuan-bantuan. 
Tata-usa.ha: 

Urusan surat-menjurat bukanlah soal baru. Surat jang 
dibuat oleh Kepala Bahagian Kristen ditanda tangani oleh 
Kepala Bahagian Kristen sendiri. Surat' penting jang diterima 
oleh Bahagian Kristen disalin untuk Bahagian Kristen sendiri. 
Untuk salinan surat= rahasia disediakan map-map chusus. 
Surat= jang keluar tidak boleh ditanda tangani oleh lain dari 
pada Kepala Bahagian. Hulpagenda dan hulpexpeditie dapat 
membantu teratur dan lantjarnja pekerdjaan. Surat-menjurat 
dengan instansi jang lebih tinggi harus dilakukan oleh Pusat. 
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Dol{umentasi : 
Untuk dokumentasi perlu sekali ada map-map chusus buat 

tiap= Geredja, jang berisi keterangan-keterangan tentang Gc
redja, pedjabat-pedjabat agamanja, kerkorde dis. 

Djuga ada perlu map chusus jang mengenai Peraturan2
/ 

Penetapan: Menteri Agama. 
Untuk guru~ agama dan pedjabat: asing perlu ada buku' 

jang chusus untuk itu. 
Buku tamu perlu diadakan dan untuk statistik diperlaku

kan djuga map chusus. 

Persona lia : 
Penjesuaian pangkat Kepala2 Bhg. Kristen sebahagian 

besar belum terlaksana. Mutasi terbentur pada kesukaran pe
rumahan. Pegawai~ Kristen dikantor= dibawah KUAP sangat 
dibutuhkan. Untuk penjelesaian susunan pegawai KUAM 
Maluku perlu diadakan penindjauan kesana. 

StatistiJ( : 
Statistik jang dimaksud dalam surat kami F /II/5498 ber

tudjuan supaja mendapat gambaran jang djelas tentang peker
djaan jang kita hadapi, demikian pula dengan ichtisar jang 
berhubungan dengan surat kami F /Il01012. 

Mengenai Pendidikan Agama perlu ada statistik. 

Bantuan-bautuan : 
Bantuan!! untuk perguruan agama, geredja1 jang rusak, 

belum dipenuhi dalam tahun 1954; hendak ditjoba untuk meme
nuhinja didalam tahun 1955. 

Pembagian bantuan hari: raya Masehi perlu ditindjau, ka
rena terlalu amat sedikit. 

Bantuan untuk sidang:/konperensi2 geredja hanja diberi 
sntu kali dalam setahun. 

3. PANDANGAN-PANDANGAN. 
Selesai memberikan uraian diatas, sidang dipersilahkan meng
adjukan pandangan-pandangan. 

B a b a k p e r t a in a. 
Tapanuli: 

Urusan tata-usaha telah dilaksanakan dengan baik. Ada 
soal jang selalu memusingkan kepala, jaitu tentang tjaranja 
orang membuat alamat pada surat-surat, jang bermatjam2 

ragamnja. Bahkan ada pcgawai/guru agama jang berhubungan 
langsung dengan surat kepada Pusat Kagri. Diharap supaja 
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surat jang ,,langsung-langsungan" sematjam itu seterusnja 
dideponeer sadja. 

Pimpinan: 
Tentang alamat jang bermatjam:: tjoraknja itu tidak perlu 

dihiraukan; memang masih banjak orang jang tidak tahu me
nulis alamat jang sebenarnja. 

Mengenai surat ,,langsung-langsungan" telah ada perha
tian. 

Djawa Ba1·at: 
Bagaimana soalnja dengan surat11 rahasia itu (maksudnja: 

supaja tetap rahasia, djangan isinja dibatja oleh jang tidak 
competent). 

Pimpina.n: 
Diberi sampul dua. 

Sumatera. Utara: 
Tjontoh~ untuk melaksanakan lantjarnja tata-usaha bail<

lah dikirim kedaerah. 

Djawa Timur: 
Tata usaha sudah didjalankan seperti jang diuraikan oleh 

pimpinan. Pernah ada penjimpangan mengenai surat-menjurat, 
jaitu berkirim surat kepada kementerian lain, karena terpaksa. 

Djakm·ta Raya: 
Kebebasan tata-usaha mengalami kesulitan, disebabkan 

bertahun-tahun tidak mempunjai lemari. 

Sulawesi: 
Daerah supaja diberi tembusan surat~ penting dan beslit!, 

agar memudahkan pemeriksaan. 

Pimpinan: 
Kesulitan administrasi ini akan ditjarikan djalan untuk 

mengatasinja. 
Su.matera Selatan: 

Untulc mengatasi kesulitan ini baik kalau ada tjara baru 
jang berwudjud sematjam instruksi. Hal ini akan menolong 
untuk menjelesaikan surat2 jang direp-rep. Diharapkan pula 
adanja keseragaman alamat dari Pusat mengenai surat-surat 
kepada daerah. 

Surat~ rahasia mengetjewakan, karena apa jang dianggap 
rahasia, diketahui pula oleh bahagian lain. 
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Pim.pinan: 
Apa jang terdjadi di Sumatera Selatan, mungkin dilain 

daerah belum begitu. Kalau ada kechilafan dala1n soal alamat, 
harap itu dimaafkan. Memang ada surat-surat jang belum di
balas, misalnja permohonan bantuan; tidak didjawabnja itu 
karena ,,perdjalanannja" pandjang. Dan lagi ada surat' jang 
betul dialamatkan kepada kita, tetapi menjangkut bahagian~ 
lain, dan ada pula jang ditangan Sekdjen sendiri. Surat jang 
terkatunga djuga ada; dan lagi jang belum didjawab karena 
perdjalanan dinas. 

K ua1n M a.l uku: 
Meskipun kantor masih baru, tata-usahanja sudah berdja

lan baik. Sangat diperlukan alat= seperti rnesin tik, peti uang 
dan lain sebagainja. 

Pimpinan: 
Alat2 akan diperhatikan. 

Kalimantan: 
Apakah systeem tata-usaha kita ini sama dengan kemen

terian: lain. Tata-usaha kita seolah-olah dikontrol mulai dari 
jang ketjil sampai kepada jang besar. 

Pimpinan: 
Tentang tata-usaha semua kementerian rnempunJal sys

teem sama. Setjara prinsip tidak boleh ada rahasia antara 
Kepala dan Kepala Bahagian. Hendaknja djangan sampai ada 
suasana tjuriga-mentjurigai. Keadaan sematjam itu dapat me
nimbulkan kekatjauan. Baiklah kita tahu bertindak bidjaksana. 

B a b a It k e d u a. 

Tapanuli: 
Pernah kami berkirim surat sampai 10 kali, kemudian 

mendapat djawaban: surat itu hilang. Ada baiknja kalau semua 
permohonan melalui Bhg. "F". 

Pimpinan: 
Tak usah kita terlalu bernafsu didalam soal ini. Mungkin 

surat itu ada, hanja susah mentjarinja; mungkin pula terselip 
diantara map-map jang sekian banjaknja itu. Baiklah soal se
matjam itu dipandang sadja sebagai suatu kekurangan jang 
harus diatasi. 
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Sulawesi: 
Dapatkah surat2 Pemerintah diambil oleh orang luar, lalu 

disiarkan setjara umum. Tjontoh seperti jang terdapat didalam 
berita DGI. 

Pimpi11a11: 
Tidak boleh. 

Djawa Barat: 
Untuk mengerdjakan/menjusun dokumentasi, apakah per

lu untuk tiap2 Geredja disediakan map tersendiri-sendiri. Di 
Djawa Barat ada 45 aliran djadi perlu 45 map? 

Pimpinan: 
Baik kalau dibuat demikian. 
Pembitjaraan beralih pokok kepada Personalia. 

Djawa Barat: 
Kalau kenaikan pangkat itu berlaku dengan mengadakan 

,,sjarat", kami keberatan, sebab orang lain tidak dikenakan 
sjarat itu (membuat proefschrift). 

Pimpina.n: 
!tu djangan dianggap sebagai sjarat. Anggap sadja latih

an kerdja. 

Djawa Barat: 
Conduite/kenaikan pangkat untuk pegawai Bhg. Kristen 

itu melalui Kep. Kuap ataukah melalui Bhg. Kristen Pusat? 

Pimpina.n: 
Biasanja melalui bahagian kita. 

Sulawesi: 
Minta penambahan tenaga baru di Kuap, djuga penem

patan pegawai di Kuak:i Palopo, Gorontalo dis., atau memben
tuk Kuak2 baru di Luwu, Mandar, Madjene Toradja. 

Pimpinan: 
Statement akan kita adjukan kekonperensi mengenai soal 

ini. Djuga pernah saja adjukan nota dinas sebagai landjutan 
kesimpulan konperensi Semarang, jang menjangkut pegawai2 

Kristen pada kantor2 dibawah Kuap. Oleh pegawai2 kita dikan
tor koordinator utjapan overtollig dirasa sangat berat, sebab 
mereka itu merupakan pegawai1 kita jang pertama. 
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Tapanuli: 
Mengcnai Tapanuli, statusnja sudah djelas, tinggal forma

sinja sadja. 

Kuam Maluku: 
Mengenai kami, formasinja ada, tapi statusnja jang tidak 

djelas, djadi kebalikan Tapanuli. Mohon diusahakan untuk di
perdjoangkan. 

Djawa Timur: 
Setudju dengan pendapat Djawa Barat mengenai ,.ichtisar" 

jang disjaratkan untuk kenaikan pangkat. Ichtisar dirasa 
djanggal, kenaikan pangkat biasanja dilihat dari conduite. 
Minta keadilan conduite-houder di Pusat Kagri. Soal lain ialah: 
Pegawai Djatim jang menurut sekolahnja mestinja termasuk 
golongan IV, dinasnja telah lebih dari tjukup sampai kini ma
sih berada di III/c. 
Pim.pin.an: 

Kenaikan pangkat pegawai tidak hanja ditindjau dari se
kolah dan conduitenja, tetapi mengenai djuga formasi; formasi 
inilah jang dipentingkan oleh Pimpinan Kagri dan oleh karena 
itu, sekalipun menurut sekolah orang mestinja masuk ke Gol. 
IV, oleh karena formasinja penuh, maka ia tetap tinggal di 
golongan III. 
Sumatera Selatan: 

Pegawai' kita jang dipindahkan kedjawatan lain tidak 
setahu bahagian kita hendaknja diperhatikan oleh Pusat, ter
utama untuk melajani Enggano. Pegawai jang tidak dapat di
naikkan, bisa dilihat dari conduitenja. Pengumuman dalam 
sidang umum tentang penindjauan kedudukan Kepala Bahagian 
Kristen Kagri, apa itu tidak perlu mendjadi bahan pembitjara
an kita jang ada hubungannja dengan Panok, dan penindjauan 
kedudukan Kepala Bahagian kedudukan Kepala Bhg. Kristen 
di KUAP? 

Sehabis konperensi ini akan minta tjuti 3 bulan. 
Pinipina.n: 

Pegawai Kristen di Bengkulu jang dipindahkan kedjawat
an lain diperhatikan. 

Laporan Panok ada, hanja hasil usahanja belum terlaksana. 
Atjeh: 

Minta, supaja di-kabupaten2 jang ada kenjataan hidupnja 
masjarakat Kristen, diadakan Bhg. Kristen. 
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Tapanuli: 
Sesuai dengan laporannja jang terachir, minta supaja da

pat membuka kantor ketjamatan baru, sebab untuk golongan 
Islam masih diberikan. Minta perhatian untuk kenaikan pang
kat bagi 4 orang Kepala Kantor Ketjamatan. 

Kuam Maluku.: 
Minta dengan sangat perbaikan nasib pegawai-pegawainja. 

Kalau tidak ada perubahan, ada jang mau meninggalkan tem
patnja. 

Pimpincr.n: 
Akan diusahakan perbaikan nasib pegawai-pegawai itu. 

Smnatera. Utara: 
Merasa sangat perlu diadakannja kantor= dikabupaten, 

karena banjaknja object-pekerdjaan, malahan kalau boleh 
sampai diadakannja kantor= diketjamatan. Masjarakat Kristen 
mengumpat karena merasa dianak tirikan. Minta supaja dja
ngan dianggap sama sadja dengan daerah= ketjil. 

Djakarta Raya: 
Minta penambahan tenaga, tiap= seksi supaja mendapat 

2 orang dan ditambah dengan seorang djuru tik. 
Mengenai studie untuk beladjar keluar negeri. Tahukah 

Bahagian Kristen di Pu sat akan hal ini? Bahagian Kristen 
perlu djuga diberi kesempatan untuk menggunakan kemung
kinan itu. 

Mengenai ,,ichtisar" sjarat naik pangkat dikatakannja: 
bahwa dia menunggu sampai lama, karena sebenarnja sepen
dapat dengan apa jang dikatakan oleh Djawa Barat. Dan sten
silan jang kemudian keluar itu sebetulnja bukanlah keingin
annja: dia merasa malu, apalagi kalau ,,ichtisar" itu han1s 
ditjontoh. 

Pimpina.n: 
Pernah Bhg. Kristen ditanja mengenai pengiriman pegawai 

keluar Negeri. Hal itu akan ditanjakan lagi kepada Pimpinan 
Kagri. 

Kalimanta.n: 
Berapa orangkah formasi bahagian Kristen di Kuap dan 

bagaimana kedudukannja; min ta supaja itu ditetapkan. 
Mengharapkan supaja ada mutasi= pegawai. 
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Pimpina.n: 
Formasi bergantung kepada Anggaran Belandja Kemente

rian. Mutasi pegawai terbentur kepada soal kesulitan peru
mahan. 
Sulawesi: 

Minta diadakannja Bhg. Kristen/Tenaga Kristen seperti 
misalnja di Palopo, Madjene dll., karena memang sangat di
anggap perlu. 
Pimpina.n: 

Usul formasi dan Bahagian akan diadjukan setjara inte
graal. 
Suma.tera. Sela.tan: 

Penetapan Bahagian Kristen di Kagri supaja diturut djuga 
didaerah=, supaja ada ketentuan mengenai kedudukan pegawai 
Bhg. Kristen. Dengan penetapan dan ketentuan jang demikian 
itu kedudukan pegawai Bhg. Kristen tidak akan terdesak oleh 
bahagian~ lain. 

Tentang soal ,,kelambatan", djangan itu disalah-salahkan 
sadja, sebab saja sendiri melihat kesulitan= dibagian~ lain. 

Penetapan Kuap jang lima orang itu bukan penetapan for
meel, tapi diberikan setjara informeel (mondeling). Didalam 
menindjau f ormasi itu, kita harus mengingat pula potensi dari 
masjarakat Kristen; didaerah-daerah chusus diadakan pula 
pengetjualian. 

Kua.p Ma.luku.: 
Minta perbaikan nasib pegawai dan penambahan tenaga. 
Dengan ini babak kedua mengenai personalia ditutup dan 

sidang diadjak beralih kepada atjara bantuan-bantuan. 

Baba.k pe1·ta:ma. 
Sulawesi: 
1. Mengharapkan bantuan untuk Sekolah Theologia Tentena, 

Kotamobagu dan Sekolah Guru Indjil di Makassar. 
2. Bertalian dengan adanja Bantuan Natal jang dikatakan 

untuk Sulawesi Selatan, apakah Utara djuga dapat? Minta 
supaja dari pemberian bantuan ini KUAP djuga diberi 
t b . " ,, em usannJa . 

Pimp in an.: 
Bagaimana dengan bantuan kepada Sekolah Theologia 

Makassar? 
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Sulawesi: 
Sudah ada surat pernjataan terima kasihnja. 

Sumatera Selatan: 
Mengusulkan supaja bantuan Paskah diberikan untuk pe

nerangan, misalnja untuk penerbitan brochure 

Pimpinan: 
Istilah Paskah itu intinja lain. 

Smnate1·a Utara: 
Mengusulkan supaja bantuan Paskah dibelikan sadja ke

pada buku: Kristen dan kemudian dibagi-bagikan kepada ge
redja: jang bersangkutan. Dari bantuan kepada sidang-sidang 
Synode/Konperensi Kristen diharap Kuap mendapat ,, tembus
annja". 

Bagaimana tjaranja/sjaratnja untuk mendapatkan bantu
an untuk Sekolah Theologia? 
Pimpinan: 

Adjukan permohonan jang menerangkan tentang : 
1. Siapa jang mendirikannja, siapa jang menjelenggarakannja. 
2. Bilamana didirikan. 
3. Berapa tahun lamanja pengadjaran (kursus). 
4. Berapa tenaga pengadjarnja. 
5. Berapa anggaran jang dibutuhkan. 
SumateTa UtaTa: 

Bantuan: itu dari mata anggaran apa? 

Pimpinan: 
Perguruan Agama: m.a. 14.8.1.32. 
Perserikatan Agama (termasuk: hare raya, synode, kon

perensi) m.a. 14.8.1.33. 
Pembagnunan geredja: m.a. 14.8.1.34; dan pertama-tama 

diberikan untuk geredja rusak karena perang. 

Djakarta Raya: 
Menjatakan pendapat sama dengan Sumatera Selatan 

Djawa Tengah : 
Kekurangan perbelandjaan penerbitan brochure untuk 

Hari Natal supaja diganti. 
Bagaimana bantuan herscholing pedjabat2 agama di Djawa 

Tengah? 
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Djawa Timur: 
Bantuan jang diberikan kepada Geredja' mula-mulanja 

ditolak, tetapi sesudah diberikan penerangan, datang bandjir 
permintaan. Bagaimana tjara membaginja? 

Pimpinan: 
Tjara pembahagian terserah kepada kebidjaksanaan daerah. 

Babak kedua. 
Tapa.nuli: 

Adakah bantuan untuk mahasiswa jang hendak beladjar 
keluar negeri? 

Pimpinan: 
Untuk bantuan mahasiswa ada dua mata anggaran, jaitu 

untuk beladjar didalam negeri dan untuk beladjar diluar negeri. 
Tapi bantuan untuk keluar negeri tidak digunakan, sebab di
dalam negeri sendiri sudah ada sekolah tinggi. 

Atjeh: 
Minta dipikirkan sedikit tentang Geredja jang kini sedang 

dibangun di Atjeh sebagai tanah perantauan, supaja dapat di
beri sekedar bantuan. 

Su.matera Selatan: 
Memperingatkan, bahwa telah mendjadi bu ah bibir: Orang 

Kristen tidak akan dapat dikirim keluar negeri. Mengandjurkan 
supaja Kepala Bahagian Kristen Kagri sekali-kali keluar ne
geri. Mengharapkan, supaja pegawai-pegawai l{risten djuga 
diberi kesempatan pergi keluar negeri. 

Sulawesi: 
Minta supaja tentang bantuan!! jang diberikan kepada 

Pusat= Geredja setjara langsung, daerah djuga diberi tahu. 
Pembitjaraan oleh Pimpinan dianggap sudah tjukup. Untuk 
menentukan kesimpulan dibentuk panitya (saudara2

: Sjamsud
din Denso, Surianata, Simandjuntak dan Rasjid). 
Rapat selesai dan ditutup pada djam 02.30 (setengah 3 malam). 
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SIDANG KEEMPAT 

Tempat : Rum.ah Pen.ginapan Pe,.tama. di Prigcn.. 
Tanggal : 28 Djuni 1955. 
Djam 9.00 - 13.00. 
Pimpina.n: M. Abednego. 

1. KESIMPULAN SIDANG KETIGA. 

Pimpinan mempersilahkan Sdr. Sjamsuddin Denso mem
batja kesimpulan sidang ketiga, jang lengkapnja berbunji sbb.: 

Kesimpulan Rapat Chususi Bhg. Kristen, beratjara SOAL1 

UMUM tentang: 

n. Tata-Usaha. 
b. Personalia. 
c. Penjusuna.n Statistik. 
d. Bantuan-bantuan. 

Rapat Chususi Bhg. Kristen pada Konperensi Dinas Kem. 
Agama di Tretes, jang dilangsungkan pada tanggal 27 Djuni 
1955 pagi dan dilandjutkan pada malam harinja, dihadiri oleh 
l{epala2 Bhg. Kristen KUAP seluruh Indonesia (ketjuali Kepala 
Bahagian Kristen KUAP Nusa Tenggara jang djatuh sakit di
perdjalanan kekonperensi, hingga perlu dirawat di R.S.U.P. 
Surabaja), Kepala2 Bahagian Kristen KUAD Atjeh, KUA I<o
tapradja Djakarta Raya, KUADI Jogjakarta dan Kepala1 

Kuam Maluku dan Daerah Tapanuli (wakilnja), dipimpin oleh 
Kepala Bahagian Kristen Kementerian Agama jang dibantu 
oleh stafnja; setelah mendengar laporan2 pelbagai daerah dan 
memperhatikan serta menimbang-nimbang bermatjam-matjam 
persoalan jang dibahas didalam rapat chususi tersebut. 

berkesilnpulan: 
bahwa: 
1. a. Formasi Bahagian Kristen pada KUAP perlu ditentukan 

dengan suatu peraturan/penetapan. 
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b. Didaerah2 bawahannja perlu pula diadakan bahagian/ 
tenaga~ Kristen dengan tjara jang sama, karena ternja
ta, bahwa bahagian/tenaga' tersebut benar~ sangat di
butuhkan oleh masjarakat dan negara. 

2. Status Kuam Maluku dan formasi Kuam Daerah Tapanuli 
perlu ditctapkan dengan peraturan. 

3. Keputusan Konperensi Dinas Kementerian Agama di Sema
rang mengenai kedudukan Kepala= Bahagian Kristen KUAP, 
KUA Daerah Istimewa Jogjakarta, KUA Daerah Atjeh dan 
KUA Kotapradja Djakarta Raya sudah sewadjarnja segera 
dilaksanakan. 

4. Bantuan' untuk golongan Masehi jang disediakan oleh 
Kementerian Agama ditetapkan menurut perbandingan atas 
dasar kepentingan= jang njata. 

2. PENDIDIKAN AGAMA. 
Selesai pembatjaan kesimpulan diatas itu, sidang beralih 

atjara kepada soal PENDIDIKAN AGAMA. Oleh Pimpinan 
didjelaskan, bahwa soal pokok jang akan mendjadi pembitjara
an berkisar disekitar alat: dan Penetapan Magri No. 18 th. 1954. 
Penetapan Menteri ini bermaksud mentjapai kelantjaran pe
kerdjaan serta koordinasi diantara instansi= jang bersangkutan. 
Penjimpangan dari Penetapan Menteri tsb. diinginkan oleh 
Daerah Tapanuli dengan daerah paralelnja Sumatera Utara 
berhubung dengan factor= psychologisch, begitu djuga oleh 
Djakarta Raya, jang pelaksanaannja telah berdjalan lantjar. 

Oleh Pimpinan dipersilahkan kemudian Sdr. Ismael Rek
sohatmodjo memberikan sekedar uraian tentang pelaksanaan 
Pendidikan Agama. 

Sdr. ISMAEL REKSOHATMODJO: Saja sudah merasa, 
bahwa jang terasa menjesaki hati saudara= dalam soal Pen
didikan Agama ini ialah hal pengangkatan guru agama; terasa 
sesak dihati karena lambatnja pembeslitan pengangkatan guru 
agama. Dalam hal ini bukan sadja saudara= jang merasa ke
sukarannja, tetapi kamipun dipusat tidak kurang menemui ke
sukaran, dan diharap, supaja saudara = jang didaerah ini dapat 
pula memahami kesukaran dipusat itu. Lantjar atau lambatnja 
pekerdjaan pembeslitan ini banjak tergantung kepada pegawai' 
jang menjelenggarakannja. Dalam menghendaki kelantjaran 
dan ketjepatan bekerdja ini hendaknja diingat tentang tjara 
mengadjukan usul pengangkatan guru agama. Dari lengkap 
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atau tidaknja usul1 itu terdjelma pula tjepat atau lambatnja 
beslit keluar. Djika pengusulan lengkap, concept lekat dapat 
diselesaikan dibagian Kristen dan kemudian dapat diteruskan 
kepada Bahagian Urusan Pegawai. Apabila daftar usul tidak 
lengkap, disana sini masih kurang ini dan itu, pasti beslit tidak 
dapat diconcept, bahkan ada kalanja dirasa perlu untuk me
ngembalikan usuP jang tidak lengkap itu. Sjukurlah kini con
cept diselenggarakan oleh Bahagian Kristen sendiri. Djika 
tidak, tidak mustahil djalannja pembeslitan akan lebih menemui 
kelambatan jang lebih-lebih. 

Tentang adanja Penetapan Menteri Agama No. 18 tahun 
1954 bolehlah dikatakan bahwa ada daerah jang merasa kebe
ratan, tetapi sebaliknja ada pula daerah jang malahan merasa 
seperti mendapat backing dengan adanja tjara seperti jang 
ditjantumkan didalam peraturan itu. Kapendak jang harus 
mengetahui adanja usul pengangkatan itu bagi kami bukan 
soal berat, sebab achirnja bagi kami toch suara Kepala Baha
gian Kristen di KUAP jang kami utamakan. Akan tetapi 
mengingat akan penghematan waktu dan agar pembitjaraan 
lebih memenuhi keinginan daerah, saja rasa lebih baik dimulai 
sadja dengan pandangan-pandangan dari daerah. 

3. PANDANGAN DARI DAERAH2
• 

Sesudah uraian singkat ini atjara dimulai. Pimpinan mem
persilahkan daerah: memberikan pandangannja. 

Tapanuli: 
Menghendaki, supaja Penetapan Magri No. 18th. 1954 ini, 

tidak didjalankan didaerah Tapanuli. Daerah Tapanuli mem
punjai Kantor2 paralel dan petugas• tertentu untuk urusan pen
didikan Agama Masehi. 

Jogjakarta: 
Menanjakan apakah daerah harus menurut penetapan No. 

18 th. 1954 ini, ataukah boleh bekerdja terus seperti dahulu 
kala? Merasa berat, apabila peraturan ini didjalankan didaerah 
Jogjakarta. Formulier jang dibagikan kepada murid (buatan 
Djapenda), jang harus diisi oleh orang tua murid jang meng
ikuti peladjaran agama, dianggap mendjadi halangan. 

Atjeh: 
Usul pengangkatan guru agama untuk sekolah partikulir 

apa djuga harus liwat Kapendak? 
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Djawa Tengah: 
Merasa keberatan dan tidak lantjar kalau guru agama 

diharuskan melalui Kapendak. Dengan tjara demikian akan 
hilang perhubungan langsung antara Bhg. Kristen KUAP de
ngan masjarakat Kristen didalam segi pendidikan agama. 
Djumlah murid dengan jang ditentukan 10 orang itu, tiap ke
laskah maksudnja, atau tiap kelompok jang diadjar sekurang
kurangnja harus 10 orang? 

Guru= agama tidak merasa senang dengan ndanja keha
rusan laporan bulanan ke Kapendak. 
Djawa Barat: 

Merasa keberatan terhadap penetapan No. 18/1954, apa
lagi kalau mengingat, bahwa usul itu datang dari masjarakat 
kepada Bhg. Kristen KUAP, kemudian Kuap harus mengemba
likannja kepada Kapendak untuk tanda tangannja. Dengan 
djalan jang demikian ini Bhg. Kristen KU AP seolah-olah men
djadi direndahkan. 

Apa sebenarnja jang disebut ,,daerah istimewa" itu, desa 
Kristenkah misalnja? Kemudian mengenai surat Sekdjen jang 
menjama ratakan bahagian=. Hendaknja ditjari usaha, djangan 
sampai terdjadi hal jang demikian itu. 
Kuam Maluku: 

Pelaksanaan pendidikan agama belum lantjar; menghen
daki diangkatnja seorang penilik untuk Maluku. 

D;awa Timur: 
Pembaharuan beslit untuk guru agama jang sudah di

angkat dirasa memberati pekerdjaan. 
Merasa tidak senang dengan adanja usul jang katanja 

telah masuk ditahun 1953, tetapi hanja sebahagian dari djum
lah guru agama jang diusulkan diberi beslit. Kalau sekiranja 
Pusat kekurangan tenaga, mengandjurkan pusat mengambil 
tenaga dari daerah untuk menolong pembeslitan; lebih senang 
lagi kalau daerah sendiri boleh membuat concept-beslitnja. 
Umur beslit guru agama mengapa hanja setahun? 

Minta penjimpangan dari Penetapan No. 18/1954 untuk 
daerahnja, apalagi sedjak konperensi Semarang sebetulnja su
dah tidak ada orang jang menjetudjui peraturan itu. 

Sumatera. Selatan: 
Mengeluarkan perasaan, apakah peraturan ini (No. 18/54) 

merupakan satu paralleliteit dengan Peraturan 9 - 10, apakah 
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itu bermaksud hendak mengadakan penindjauan, apakah di
maksud sebagai perbaikan, ataukah hendak membatalkan se
suatu? Mengapa lamaran harus liwat Kapendak? Kalau diatur 
begitu, dapatkah agaknja ditjari way-out, misalnja dengan 
mengadakan understanding dengan Kepala Kapendak? Lapor
an guru-guru agama Kristen itu harus kepada siapa? Benar
kah dengan penetapan No. 18/1954 ini pendidikan agama akan 
djadi lebih lantjar? Minta perhatian terhadap surat edaran 
Sekdjen jang ,,memukul-ratakan sesuatu" kepada Bhg. Kris
ten, hingga Bahagian Kristen jang sama sekali tidak bersalah, 
terkena pula. 

Bertalian dengan conduite ini didaerah kerapkali kede
ngaran suara jang mengatakan: pengangkatan kurang djudjur, 
pilih kasih. Misalnja sadja pengangkatan guru agama, kalau 
dipusat ada orang HKI misalnja, tentunja guru agama jang 
dari golongan HKI akan lekas diangkat. Djika dipusat ada 
orang HKBP, tentu guru~ agama jang dari kalangan HKBP 
akan lebih tjepat menerima surat pengangkatannja. 

Kalau dipusat memang kekurangan tenaga untuk pembes
litan guru agama itu, diandjurkan supaja Bhg. Kristen dipusat 
djuga menggunakan kesempatan seperti bahagian2 lain, men
detasir orang dari daerah kepusat untuk menolong pekerdjaan. 

Kalimantan: 

Sebelum Penetapan No. 18/1954 ini, pendidikan agama di 
Kalimantan lantjar. Penetapan ini mendegradasikan Bahagian 
Kristen KUAP. Dengan tersisipnja Kapendak ditengah djalan 
ini, honorarium untuk guru agama djuga akan menemui sesua
tu jang mengurangi kelantjaran. Oleh karena kini Bhg. Kristen 
di Pusat hanja membuat conceptnja sadja dalam pengangkatan, 
maka diusulkan, supaja Bahagian Kristen minta kekuasaan 
untuk mengangkat sendiri, misalnja dengan tjara menempat
kan seorang inspektur. 

Pembaharuan beslit untuk guru agama selalu dirasa me
lambatkan pekerdjaan. Sebaiknja beslit tidak usah dibaharui, 
tjukup diubah kalau ada mutasi sadja. Mengenai ,,daerah isti
mewa" dikatakan, di Kalimantan djuga ada daerah istimewa, 
tetapi surat keterangan sematjam itu hanja diberikan untuk 
Islam sadja. Kemudian diminta dengan sangat perhatian pe
ngangkatan guru agama tetap untuk Kalimantan. 
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Djakarta. Raya: 
Mengenai Penetapan No. 18/1954 seperasaan dengan jang 

lain1
• Hubungan melewati Kapendak dipandang sebagai suatu 

degradasi. Tentang pembajaran honorarium sudah ada permu
f akatan dan pembajaran diselenggarakan oleh KUA. Dinjata
kannja, hubungan dengan Geredja mendjadi erat, karena ho
norarium keluar lantjar. 
Menjarankan perubahan djumlah honorarium untuk S.R. sbb : 

djam pertama Rp. 30,-
Djam kedua ,, 22,50 
djam ketiga seterusnja Rp. 15,-

Tentang ongkos djalan, mengapa itu hanja untuk guru 
agama diasrama sadja? Mengenai soal itu diminta, supaja guru 
agama untuk sekolah djuga diperhatikan. 

Pembahagian alat-alat untuk pendidikan agama seperti 
sekarang ini sangat menjolok mata. 

Adanja rentjana peladjaran dianggap perlu, sebab itu se
ring ditanjakan. 

Keberatan KUP tentang pengangkatan guru agama tetap 
untuk agama Kristen dianggap tidak masuk akal. 

Sumatera Utara: 
Masjarakat Kristen merasa tidak puas dengan adanja 

Peraturan No. 18/1954. Rasa tidak senang itu sampai mene
lorkan prates DGI Sumatera Utara kepada Gubernur dan Men
teri Agama. Rasa tidak senang itu a.l. karena pernah dilaku
kan inspeksi terhadap peladjaran jang sedang diberikan oleh 
orang jang bukan Kristen. 

Dengan lambat keluarnja honorarium, Bhg. Kristen selalu 
mendapat pukulan. Minta supaja diadakan tenaga-tenaga Kris
ten di Kabupaten, agar dapat diserahi urusan honorarium itu. 

Tidak pula dapat menjetudjui lewatnja lamaran dengan 
melalui Kapendak. 

Minta perhatian mengenai pembagian alat~ untuk pendidik
an agama; dalam hal ini golongan Kristen sangat merasa di
anak tirikan. 

Sulawesi: 
Adanja Penetapan No. 18/1954 bagi Sulawesi tidak men

djadi rintangan, hanja sadja ada satu kegandjilan jang oleh 
masjarakat dianggap prinsipieel, jaitu soal pandangan terha
dap tafsir djam pertama, djam kedua dst. oleh KPP Tomohon 
dan KPP Makassar jang berlainan. KPP Tomohon menghitung 
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bagi seorang guru agama, sekalipun ia mengadjar diberbagai 
sekolah, untuk tiap= tingkatan selalu hanja ada s at u djam 
pertama, kedua, ketiga dst., sedangkan KPP Makassar meng
hitung honorarium dengan tjara: tiap= sekolah bagi seorang 
guru agama masing2 mempunjai djam pertama, kedua, ketiga
nja dst .. hingga seorang guru mungkin mempunjai djam per
tama lebih dari satu. 

l\IIenjatakan tahu dan mengerti akan kesulitan dalam pem
beslitan oleh Pusat, tetapi minta djuga perhatian terhadap re
solusi P.G.R.I. 

Berhubung dengan banjaknja mutasi kegeredjaan antara 
orang-orang jang memberikan peladjaran agama disekolah, 
mengusulkan, agar penundjukan tempat mengadjar didalam 
besluit disebutkan per-kabupaten sadja, dan tidak persekolah. 
Dengan djalan demikian agak terhindarlah frequentie pemba
haruan besluit. Bahkan untuk kelantjaran pembeslitan, diminta 
supaja daerah diberi otonom pembeslitan. 

Minta supaja instansi jang bersangkutan dengan pengang
katan seorang guru agama semua dikirim tembusan beslitnja, 
sebab pernah kedjadian ada uang Rp. 10.000,- kesasar. 

Mengenai alat-alat diberitakan, bahwa buku-buku untuk 
sekolah rakjat sudah diterima, tetapi guru-guru agama masih 
perlu diberi Bijbels. 

Hal rentjana peladjaran dikemukakan, supaja daerah di
beri kemungkinan/kesempatan merentjanakannja sendiri dan 
untuk itu a.I. diusahakan untuk sekolah landjutan buku kara
ngan Ds.B. Supit. 

Kemudian mengenai Lingkungan Istimewa disarankan, 
agar pembatasan peristilahannja ditegaskan, sebab daerah 
Sangir /Talaud jang betul betul daerah istimewa Kristen, disi
tupun peladjaran agama Islam disekolah diberikan setjara 
Lingkungan Istimewa, sedang penduduk Islamnja hanja sedikit 
sekali. 

* ** 
Pada djam 10.15 datang Wakil Djapenda, Sdr. R. Abd. 

Gafur, jang oleh pimpinan rapat disambutkannja dengan se
lamat-datang, dan terima kasih atas perhatian Djapenda atas 
rapat jang sedang berdjalan dan diharapkan pula sekadar sum
bangannja untuk lebih mendjelaskan hubungannja antara Dja
penda dan Bahagian Kristen dalam menjelenggarakan pendidi
kan Agama Kristen disekolah. Uraian-uraian, usul dan saran2 

dari daerah oleh pimpinan disambut sbb. 
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Penetapan ~Ienteri Agama No. 18 th. 1954 itu dikeluarkan 
untuk mentjapai keseragaman dalam pengangkatan, peminda
han guru: agama dls. Angga1·an belandja untuk pendidikan 
agama dimasukkan tanggung djawab Djapenda. Penetapan No. 
18/1954 itu dimaksudkan untuk melaksanakan koordinasi jang 
sebaik-baiknja tetapi kalau kelantjarannja mendjadi kurang, 
baiklah hal itu kita tindjau bersama-sama. 

Isi adjaran agama dalam penjelenggaraan pendidikan 
agama ini sama sekali diserahkan kepada Geredja. Hal itu 
njata dalam peraturan. Adapun pengawasan jang tidak me
njangkut isi pendidikan jaitu misalnja: administrasi, dan ke
uangan. Dalam hal itu sudah selajaknja apabila negara me
ngetahuinja. Diakui bahwa kelambatan pembeslitan itu ada 
kalanja berpangkal dipusat, tctapi ada pula bersebab didaerah, 
terutama untuk daerah" jang wilajahnja berserak dengan dja
rak djauh dan tidak mempunjai alat perhubungan jang se
mestinja. 

Kalau usul pengangkatan melalui Kapendak dipandang 
sebagai suatu kemerosotan atau satu pengurangan kedaulatan 
bahagian kita, hendaknja diingat, bahwa didalam itu ada ke
seimbangan, karena sesudah Kapendak, tidaklah usul itu terus 
ke Djapenda melainkan melalui Bhg. Kristen di KUAP, jang 
kemudian meneruskannja kepada Bhg. Kristen di Pusat. 
Djangan dilupakan, bahwa didalam hal ini diakui pula kelan
tjaran di Sulawesi dan djuga di Kotapradja Djakarta Raya. 

Mengenai ,,daerah istimewa", memang ada benar ada ling
kungan2 istime\va untuk pendidikan agama ini dan hal itu di
masukkan kedalam kompetensi Kepala Daerah setempat untuk 
menentukannja. 

Rentjana peladjaran jang dikehenciaki oleh Sulawesi, baik
lah Sulawesi menunggu sadja, sebab sudah ada rentjana jang 
diadjukan oleh DGI kepada KAGRI. Kami sependapat, kalau 
sesuatu surat resmi jang maksudnja ditudjukan kepada satu 
golongan/bahagian, .djangan itu hendaknja dipukul-ratakan 
kepada semua jang beragama Masehi dengan menulis alamat 
jang tidak semestinja. 

Dari Djapendapun kami mengharapkan perhatian menge
nai formulier• jang dipakai dalam pelaksanaan pendidikan 
agama. Djangan hendaknja dengan adanja f ormulier2 sematjam 
itu masjarakat Kristen mendjadi ragu2 dan was-was, ada pula 
kalau tindakan sematjam itu sudah dipandang telah hendak 
menjinggung" kedaulatan Geredja. 
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Concept beslit guru agama tak dapat dibuat didaerah. 
Pusat Kagri sanggup rnengerdjakan itu sendiri. Mengenai te
naga jang mengerdjakannja, itupun kita perhatikan. 

Batas waktu satu tahun untuk guru honorair itu sudah 
lazim. Di PPK-pun begitu tjaranja. 

Mengenai alat:, rnudah-mudahan dengan adanja penjusun
an statistiek jang lebih njata ini ada perubahan keadaan. 

Murid 10 orang jang tertjantum didalam peraturan artinja 
10 orang dalam satu kelas. 

Mengenai usul jang sudah tiga tahun dan orang-orangnja 
sarnpai kini belum diangkat, pimpinan menjilahkan Sdr. Ismael 
Reksohatmodjo mendjawabnja. Djawaban Sdr. Ismael Rekso
hatmodjo: tiga tahun jang lalu saja belum memegang Seksi 
Pendidikan. 

4. PEMANDANGAN2 DARI A. GAFUR DARI DJAPENDA. 

Kemudian disilahkan oleh pimpinan, agar Sdr. A. Gafur 
memberikan sesuatu jang dianggap perlu dalam hubungan ini, 
karena beliau sendiri sedikit banjak telah dapat mendengar 
suara-suara dari daerah selama rap at ini. Uraian Vi/ akil Dja
penda dengan ringkas sebagai berikut : 

Penetapan Menteri Agama No. 18 th. 1954 itu hendaknja 
dipandang sebagai satu landjutan dari Penetapan Menteri 
Agama No. 20 tahun 1952 dan didalam itu Djapenda tidak 
bisa melepaskan diri dari peraturan~ jang tertjantum dalam 
ICW. Oleh karena mata anggaran Pendidikan Aga1na dima
sukkan kepada Djapenda, maka Djapendapun bertanggung 
djawab atas segala uang Negara jang keluar oleh karena pen
didikan agama itu. 

Dalam melaksanakan pendidikan agama itu, menjangkut 
segi jang mengenai tanggung djawab terhadap pengeluaran 
uang negara, kita hendak mentjari djalan ber-koordinasi. Kita 
mentjari modus untuk mempertanggung djawabkan penge
luaran itu, dan hendaknja kita selalu ingat, bahwa kita tidak 
bekerdja untuk sesuatu golongan, melainkan kita ini adalah 
pegawai jang bekerdja atas dasar sumpah djabatan. 

Penetapan Menteri No.18/1954 ini kita anggap satu modus 
jang dapat kita pakai dalam berkoordinasi dalam soal pendidik
an agama ini, sebab dengan begitu kita tidak mengawasi bagian 
technis dari adjaran agama jang diberikan. Kalau pt:!netapan 
No. 18/1954 ini tidak bisa dipakai maka masih ada djalan lain, 
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karena menurut hemat kami ada 3 djalan untuk melaksanakan 
soal itu, jaitu : 
1. bekerdja dengan menggunakan Penetapan Menteri No. 18 

th. 1954 ini; 
2. mengadakan seksi Kristen di Djapenda untuk mengurusi 

soal pelaksanaan pendidikan agama kepada murid2 jang 
beragama Kristen; 

3. Bahagian Kristen berdiri sendiri sebagai djawatan jang 
otonom. Salah satu dari 3 djalan itu jang kita harus pilih, 
dan didalam terpaksa memilih ini, maka Djapenda terpaksa 
mendjalankan tjampur tangan menurut Penetapan Menteri 
Agama No. 18 tahun 1954 itu. 

Berhubung dengan soal keuangan jang harus kami per
tanggung djawabkan itu, maka apabila di Bhg. Kristen masih 
ada achterstand pengangkatan guru agama untuk ta.bun adjar
an 1954/1955, maka Djapenda sanggup memberikan mede
paraf ering dalam concept-besluitnja, agar beslitnja dapat di
keluarkan. 

Mengenai alat= pendidikan kami berpendapat sbb. : 
Kami takut memakai gedrukte leermiddelen. Kepada guru 

agama memang kami sedia memberikan handleiding, tetapi 
gedrukte boeken kepada murid kami tidak bersedia memberi
kan, sebab kami takut, djangan-djangan guru= itu nanti men
djadi guru mati. Sesudah mereka membagikan buku kepada 
murid, murid disuruhnja menghafal sadja, dan guru se-olah2 

tidak berbuat apa-apa, dan bukan itulah maksud pendidikan 
agama bagi kami. Kami bermaksud, agar sebanjak mungkin 
guru itu memberikan adjarannja sedjenis tjeramah dan seba
gainja. 

Mengenai soal pengawasan, kami hanja minta, berhubung 
dengan adanja ICW itu, supaja soar jang zuiver bersif at ad
ministratief sadja jang diserahkan kepada Djapenda. Mengenai 
pendidikan jang sif atnja technis keagamaan, baiklah itu ditja
ri djalan bersama-sama dengan Geredja, agar djangan sampai 
bertentangan. 

Tentang hubungan dengan KUP hendaknja saudara= mak
lum, bahwa soal honorarium itu menjangkut pula urusan KUP. 

Dan kemudian, mengenai surat-surat edaran jang sebenar
nja tidak dapat saudara terima karena mungkin menjinggung
njinggung perasaan, dianggap telah djauh mentjampuri urusan~ 
intern jang bersifat keagamaan, maklumlah, untuk itu hendak
nja saudara memberikan maaf sadja, sebab saudara-saudara 
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maklum djuga keadaan pegawai2 kita dimasa sekarang, jang 
saudara2 sendiri mengetahuinja. 

5. PENUTUP. 

Uraian Wakil Djapenda jang djelas itu disambut dengan 
terima kasih oleh Pimpinan Rapat dengan sedikit tambahan, 
bahwa berdasarkan pertimbangan: principieel, maka andjuran 
memilih djalan mengadakan seksi Kristen di Djapenda atau 
berdiri sendiri sebagai djawatan otonoom tidak dapat ditempuh. 
Mengenai perbelandjaan alae diakui betapa besarnja djumlah 
jang akan keluar, tetapi masih diharapkan akan persetudjuan 
Djapenda mengenai pengeluaran uang untuk ,,Sahabat Jang 
Kekal", agar itu segera dapat ,,goal". Diberitakan selandjutnja, 
bahwa bertalian dengan soaP organisatoris-administrasi, untuk 
Tapanuli dan Maluku soal psychologis untuk Sumatera Utara, 
dan untuk memelihara penjimpangan dari Penetapan No. 18/54. 

Sehabis ini sekali lagi diutjapkan terima kasih kepada Dja
penda, dan kemudian Wakil Djapenda minta diri. 

Oleh sidang ditundjuk kemudian Panitya Kesimpulan 
atjara Pendidikan Agama dan pekerdjaan menjimpulkan hasil 
rapat itu diserahkan kepada sdr. = Ismael Reksohatmodjo, A. 
Simandjuntak, dan Mahar. 

Bunji kesimpulan itu selengkapnja sbb. : 

KESIMPULAN Rapat Chususi Bhg. Kristen, beratjara: 

PENDIDIKAN AGAMA berkisar disekitar : 
a. Penetapan Menteri Agama No. 18 tahun 1954. 
b. Rentjana Peladjaran. 
c. Keperluan Materieel. 

Rapat Chususi Bahagian Kristen pada Konperensi Dinas Kem. 
Agama di Tretes, jang dilangsungkan pada tgl. 28 Djuni 1955 
pagi, dihadiri oleh Kepala:: Bahagian Kristen KU AP seluruh 
Indonesia (ketjuali Kepala Bahagian Kristen KUAP Nusa 
Tenggara jang djatuh sakit ditengah perdjalanan kekonpeernsi 
hingga perlu dirawat di RSUP Surabaja), Kepala Bahagian 
Kristen KUAD Atjeh, Kepala Bahagian Kristen KUADI Jog
jakarta, Kepala Bahagian Kristen KUA Kotapradja Djakarta 
Raya, Kepala= KUAM Maluku dan Daerah Tapanuli (wakilnja), 
dihadiri oleh Sdr. R.A. Gafur selaku Wakil Djapenda, dan 
dipimpin oleh Kepala Bhg. Kristen Kementerian Agama jang 
dibantu oleb stafnja; 
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setelah mendengar: 
a. Uraian Kepala Bahagian Kristen Kementerian 

Agama disekitar Penetapan Menteri Agama No. 
18 tahun 1954; 

b. Pandangan2
, pembahasan dan pembitjaraan ber

sama oleh hadirin terhadap akibat= adanja Pene
tapan Menteri Agama terse but diatas; 

c. Uraian dan pendjelasan jang diberikan oleh Wk. 
Djapenda; 

berkesimpulan: 
bahwa :. 
1. Dengan adanja Penetapan Menteri Agama No. 18 tahun 

1954 diharapkan sungguh:: tcrdjaminnja kclantjn.ran pelak
sanaannja, jang mengenai segi-segi: 
a. pengangkatan guru:: agama, dan 
b. kerdja sama jang sebaik-baiknja antara instansi2 Kem. 

Agama jang bersangkutan. 

2. Untuk Daerah Tapanuli, Propinsi Maluku, Propinsi Suma
tera Utara dan Kotapradja Djakarta Raya, berdasarkan 
faktor' jang lajak diperhatikan, perlu didakan penjimpang
an pelaksanaan Penetapan Menteri Agama tersebut. 

3. Makin terasa perlunja pembahagian alat= peladjaran kepada 
murid dan guru. 

Sesudah pembatjaan kesimpulan, rapat ditutup pada djam 13. 
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SIDANG l{ELIMA 

Tempat : Rumah Penginapan Pertama di Prigen. 
Tanggal: 28 Djuni 1955. 
Djam. : 0.45. 
Pimpinan: M. Abednego. 

1. PEMBUiiAAN. 

Terlebih dahulu pimpinan mempersilahkan panitya ~ penju
sun redaksi kesimpulan:: tentang PERSONALIA dan PENDI
DIKAN melaporkan basil pekerdjaannja. Sidang menjetudjui 
pengalimatan kesimpulan:: jang baru dibatjakan itu. Kemudian 
rapat diteruskan. 

Oleh pimpinan dikatakan, bahwa didalam th. 1951 kepada 
daerah= telah diberikan pedoman:: untuk penerangan, tetapi na
mun demikian basil pekerdjaan jang menjangkut soal penera
ngan belum dapat dikatakan memuaskan. Dengan adanja Sdr. 
Sjamsuddin Denso jang dipindahkan dari Kuap Sulawesi ke 
Pusat, jang semata-mata diberi tugas Penerangan, diharap ki
ranja dihari jang akan datang lapangan penerangan dari Bhg. 
Kristen ini akan lebih nampak njata dan hasilnja lebih memuas
kan. 

Didalam soal penerangan itu, sidang diperingatkan tentang 
surat Sekdjen tgl. 24-3-1953 No. 8/Ill/D/4385. 

Pimpinan mempersilahkan Sdr. Sjamsuddin Denso membe
rikan sekedar uraian tentang soal jang kini mendjadi tugasnja 
di Pusat, jaitu pekerdjaan Seksi Penerangan. 

2. URA.IAN SJAMSJUDDIN DENSO. 

Pembitjara mengemukakan antara lain, bahwa sampai ke
pada saat konperensi dinas Kagri di Semarang, tidak begitu 
nampak njata adanja penerangan dibahagian Kristen. Hal ini 
disebabkan terutama karena kurangnja tenaga di Pusat. Ber
hubung dengan soal tenaga itu, untuk dirinja sendiri merasa 
pula kelemahannja untuk memikul tanggung djawab jang berat 
itu. Oleh sebab itu diharapkannja supaja ada kerdja sama dan 

439 



saling bantu membantu dengan saudara~ didaerah-daerah. De
ngan tjara demikian mudah-mudahan pekerdjaan jang kita 
hadapi itu dapat berdjalan lantjar dengan hasn= jang baik. 
Apa jang mendjadi tugas penerangan Bahagian Kristen telah 
dimaklumi oleh sidang. Penerangan jang kita berikan kepada 
masjarakat, terlebih masjarakat beragama, ialah memupuk 
semangat dan djiwa toleransi diantara pemeluk agama" dian
tara bangsa kita. Dan adanja negara jang kita miliki bersama 
serta pemerintah jang melindungi dan memperlakukan sama 
hak kepada semua warganegara jang bermatjam-matjam tjo
rak agamanja itu. Perlu pula kita terangkan perhubungan dan 
batas= antara Pemerintah/Negara disatu pihak dan masjara
kat/badan= keagamaan dilain pihak. Untuk melaksanakan tugas 
itu, kita memerlukan alaf'. Misalnja kita memberikan penera
ngan dengan melalui tjorong radio, dengan menerbitkan ma
djalah atau brochure, alat= pemotret dis. Didalam perdjalanan 
dinas kita dapat pula melakukan penerangan= itu didaerah"/ 
tempat= jang kita kundjungi. Mengenai soal alat= jang kita bu
tuhkan untuk penerangan ini sudah bertubi-tubi surat jang 
datang dari daerah memintanja ! 

Untuk perbelandjaan penerangan bahagian Kristen itu di
satukan/dimasukkan didalam anggaran belandja Djapena. De
ngan perbelandjaan jang kita dapat itu, kita laksanakan tugas 
kita. Direntjanakan supaja pada tiap= ,.Hari Raya Kristen" 
dapat diterbitkan brochure, misalnja pada Hari Raya Paskah, 
Pantekosta, dan Natal. Djuga dimaksudkan untuk menerbitkan 
brochure pada waktu2 incidenteel jang dianggap perlu. 

Kembali lagi kepada soal alat= itu tadi; jang sangat dibu
tuhkan ialah fototoestel. Memang alat ini sangat penting sekali 
untuk menjusun dokumentasi perkembangan masjarakat Kris
ten di Indonesia dengan djalan mengambil gambar /memotret 
gedung= Geredja atau tempat2 peribadatannja sekolahii Theo
logia, rumah2 sakit dan lain2 object kepunjaan Geredja. Ada 
daerah jang oleh karena tidak mendapat djawaban jang me
muaskan baginja tentang permohonan alat pemotret itu. telah 
mengambil beleid sendiri dengan djalan membeli fototoestel 
lebih dahulu. 

Selain dari pada alat= itu, kita mengusahakan perlengkap
an Perpustakaan kerdja, baik di Pusat dan djuga didaerah2

• 

Di Djakarta kini tersedia beberapa buku 2
• Diharap saudara' 

mengambilnja bila singgah di Djakarta. Hanja sadja persedia-
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an sangat terbatas. Diharap daerah• jang belum mendapat pem
bahagian buku2 karena persediaannja sangat terbatas, supaja 
bersabar menunggu pembahagian jang berikutnja. 

Itulah tadi sekedar gambaran tentang pekerdjaan penera
ngan jang kami laksanakan sekarang ini. Untuk usaha pe
nerangan kepada masjarakat bangsa kita seluruhnja, kita 
mengusahakan kerdja sama dengan Djapena, Djawatan Pene
rangan (Kempen) dan instansi2 jang lain. 

Oleh pimpinan tadi telah disinggung-singgung surat dari 
Kementerian Penerangan untuk mengadakan penerangan ber
sama. Tentang hal ini sudah ada daerah jang melaksanakannja, 
misalnja Maluku dan Kalimantan. Hasilnja ada baik sekali. 
Hanja dirasa sajang karena adanja pembatasan perdjalanan 
soar jang sangat penting dan mendesak, kami merasa per
djalanan dinas untuk memberikan penerangan itu dapat di
lakukan. 

Dengan uraian ini, kiranja saudara2 telah mendapat gam
baran tentang usaha Bahagian Kristen di Pusat dilapangan 
penerangan dan pendapat2 saudara2

• 

Setelah uraian Sdr. Sjamsuddin Denso ini selesai, Pimpinan 
memberikan lagi pendjelasan mengenai soal anggaran belandja 
untuk penerangan itu. Diterangkan oleh beliau, bahwa untuk 
tahun 1954 anggaran belandja Djapena berdju.mlah Rp. 500. 
000,-. Dari djumlah ini Bahagian Kristen dan Katolik menda
pat Rp. 40.000,- Mata anggaran itu terbagi atas tiga bahagian 
jaitu: mata anggaran 14.1.2.13 untuk Penerangan & Pener-

bitan. 

rnata anggaran 14.1.2.14 untuk Buku2 perpustakaan 
mata anggaran 14.1.2.15 untuk Latihan dan Kursus' 

Jang dimaksudkan dengan kursus 2 itu ialah: kursus pene
rangan, djuga termasuk biaja untuk mereka jang mengikuti 
kursus penerangan jang diselenggarakan oleh Kempen. Me
ngenai apa jang disebut Latihan, untuk inipun kita mempunjai 
rentjana dan tjita-tjita untuk menjelenggarakannja, hanja kita 
sekarang masih terbentur pada kesulitan 2 keuangan negara. 

3. PEMANDANGAN DAN PENDAPAT DAERAH~. 
Sesudah uraian ini, Pimpinan persilahkan daerah 2 meng

uraikan pandangan/pendapatnja. 
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Sulawesi: 
Mengenai m.a. 14.1.2.14, sudahkah disitu termasuk surat2 

kabar? Bahagian RK didaerah mendapat kiriman surat2 kabar 
itu dari Pusat. Kalau ada, minta Bhg. Kristen didaerah djuga 
dikirimi. 

Didalam surat Sekdjen ada dinjatakan pembclian Qur'an, 
Al-Ki tab ...... adakah itu masuk ma ta anggaran ini? 
Sumatera Utara: 

Buku= dan Madjallah dianggapnja perlu. Mengadjukan 
serupa jang d.iadjukan oleh Sulawesi. Diharap supaja ada ker
dja sama antara Radio Pusat dan Radio Propinsi, sebab hu
bungan Bahagian Kristen KUAP mengenai permintaan kepada 
RRI dipropinsi adalah seperti mengemis-ngemis. Mahon agar 
Pusat Kagri membuat surat tentang ini. 

Tentang penerangan dibawah satu bendera merasa ketje
wa, karena Bahagian Kristen tidak diadjak, sedangkan di Su
matera Utara tidak ada daerah jang tidak ada umat Kristennja. 
Minta supaja diulang. 
Atjeh: 

Idem Sumatera Utara. Pendeta atau pihak Geredja jang 
hendak mengadakan pidato radio diharuskan menjalurkan hu
bungannja dengan R.R.I. via Bahagian Kristen KU A. 

Biaja Pendeta:i jang pergi kesesuatu konperensi Geredja 
diharap mendapat biaja dari mata anggaran ini; dengan djalan 
sedemikian, agar timbullah penghargaan mereka terhadap 
Kagri. Ongkos perdjalanan supaja ditambah pula dari mata 
anggaran ini. 
Jogjakarta: 

Penerangan dibawah satu bendera itu bagus, tetapi prak
tyknja tidak dilaksanakan. Sewaktu di Jogja diselenggarakan 
penerangan sematjam itu, saja kebetulan berada dalam waktu 
jang tidak memungkinkan. 

Menggunakan kendn.raanpun tidak dibolehkan, sekalipun 
di Jogja ada dua kendaraan bermotor. 

Sebaiknja djangan terlalu mudah membuat peraturan; 
ditjari sadjn. djalan jang memungkinkan pelaksanaan. 

Minta diberikan fototoestel. 
Djawa Timur: 

Sependapat dengan pembitjara-pembitjara lain. Minta 
dikirimi madjallah, satu sadja tjukup, jaitu: ,,BANGKIT". 
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Dari Pusat Kependjaraan didjandjikan pengiriman buku 750 
buah, tetapi sampai kini belum djuga diterimanja, karena ka
tanja uangnja tidak ada lagi. Minta supaja Pusat Kagri ikut 
mengusahakannja. 
Peladjaran agama dipendjara, siapakah jang membelandjainja? 
Apabila keuangan mengizinkan, minta dibolehkan mengadakan 
konperensi Bahagian: Masehi didaerah. Djika ini tidak mungkin, 
minta sadja supaja perdjalanan ke Synode, apabila ada undang
an, dibelandjai. 
Djawa Barat: 

Maksud istilah ,,penerangan" bagi saja kabur. Apa jang 
dimaksud kedalam. dan apa jang keluar? 

Untuk gambar: Geredja jang telah dibuat, apa tidak dapat 
diganti pembiajaannja? 

Untuk Kepala-Kepala Geredja jang datang berkundjung 
kekantor kami, tidak dapatkah disediakan pembijaaan untuk 
mereka? 
Kalimantan: 

Untuk melantjarkan usaha ini banjak menemui kesulitan; 
djarak djauh, bia ja tidak ada. Semua penerangan jang sudah= 
dilakukan oleh KUAP. 
Djawa Tengah: 

Uang pembeli buku didapatnja dari mana? Jang mengenai 
kepentingan asrama dan dirumah pendjara, apakah dari Pe
nerangan? Tentang pengganti uang film pembuat gambar Ge
redja dsb. setudju dengan Djawa Barat. 
Maluku: 

Merasa dan berterima kasih dengan adanja mata anggaran 
ini. Djika ada untuk pembelia:r:i buku:, minta Maluku dikirimi. 
Penerangan mulai berdjalan baik. Hubungan dengan R.R.!. 
sangat baik, sampai tidak perlu ada pembahagian = waktu ter
tentu untuk mengadakan chotbah radio. Madjallah: Kristen se
lalu ada. Mahon diberi perongkosan untuk pertemuan: ramah
tamah. Surat Pak Abed (diteruskan oleh Sekdjen) telah ter
Iaksana. 
Su.matera Selatan: 

Soal penerangan ditiap konperensi telah banjak dibitjara
kan. Hendaknja penerangan itu diselenggarakan uniform, dan 
djangan mendjadi penerangan Geredja. Penerangan jang kami 
berikan via radio selalu berdjalan baik. Dalam perajaan= kami 
selalu ikut actief. 

Apa artinja penerangan dibawah satu bendera? 
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Mengadjak daerah lain supaja ikut actief dalam mendesak 
soal uang pembiajaan untuk penerangan ini, sebab keluarnja 
uang ini sebahagian djuga karena desakannja. Formasi Seksi 
Penerangan di Kagri supaja ditambah demi kelantjaran pe
kerdjaan. 

Untuk pembuat gambar= Geredja telah pernah diterima 
uang Rp. 52,50, tetapi pengeluaran sebenarnja adalah Rp. 80,

Dari Pusat supaja ada RENTJANA PENERANGAN, bing" 
ga penerangan didaerah mendjadi uniform. 

Untuk penerbitan baru telah ada rentjana. 
Sekali lagi minta, supaja alamat pada sampul surat dibuat 

tegas. 
4. SAMBUTAN DARI PIMPINAN. 

Sambutan Pimpinan atas uraian= dari daerah= ini, dengan 
singkat adalah sebagai berikut: 

Pembelian alat pemotret susah, sebab alat ini harus datang 
dari Iuar negeri. Diandjurkan berhati-hati dengan adanja pene
rangan dibawah satu bendera, supaja djangan sampai men
djadi alat golongan tertentu. 

Pengeluaran untuk madjallah sukar, sebab uang sudah di
keluarkan untuk surat kabar. 

Mengenai uang jang dipakai untuk pertemuan=, sudah di
tanjakan tentang ada atau tidaknja persediaan untuk itu. 
Memang ada baiknja sekali diadakan pertemuan dengan putjuk~ 
pimpinan Geredja. Kemungkinan pembiajaannja akan ditanja
kan lagi. 

Chotbah= jang disiarkan dengan radio selalu diterima dari 
Maluku; sebaiknja disimpan untuk dokumentasi sendiri sadja. 

Tentang soal alamat jang dikemukakan oleh Sumatera 
Selatan, memang betul pernah mendjadi kekurangan dan itu 
akan diperhatikan untuk hari depan. Mengenai guru= agama 
untuk pendjara, itu diselesaikan oleh Seksi Pendidikan. 

Kemudian masih didjandjikan akan mengirim kedaerah 
salinan Penetapan No. 7 tahun 1954.-

Achirnja kesempatan ini dipergunakan oleh Sulawesi untuk 
minta perhatian terhadap tindakan jg dilakukan terhadap buku 
Kraemer; dan Djakarta Raya mengandjurkan, supaja bila 
keuangan mengizinkan, buah fikiran (buah pena) collega 
Sumatera Selatan ditjetak, dan menanjakan pula apa kiranja 
ada madjallah jang dilarang oleh Pemerintah, jang sedang di
djual oleh colporteur? 
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Kemudian datang Sumatera Selatan, jang mengingat akan 
besarnja mata anggaran 14.1.2.13, mempertimbangkan, apakah 
dari djumlah ini dapat djuga diambil bagian untuk pembiajaan 
madjallah= jang diinginkan oleh daerah itu. Saran itu disetu
djui, dan akan diichtiarkan, agar dari mata anggaran itu ter
djelma usaha, sebahagian bersifat u s a h a - b e r s a m a, dan 
lainnja berwudjud usaha untuk memenuhi keinginan daerah. 

5. PENUTUP. 

Dengan selesainja rapat ini habislah atjara persidangan 
Bhg. Kristen. Pimpinan mengutjapkan terima kasih kepada 
sekalian hadirin atas sumbangan fikiran= dan usaha-usahanja. 
Pembuatan kesimpulan sidang mengenai soal penerangan, dise
rahkan kepada suatu Panitya Kesimpulan. Semua kesimpulan 
dari seluruh persidangan, setjepat mungkin akan distensil 
untuk dibawa kesidang umum. 

Dengan rasa lega gembira, oleh karena seluruh persidang
an telah berdjalan dengan baik, dengan tidak menghitung 
waktu dan lelah, sekalipun ada pula duka diantara banjak suka, 
rapat ditutup pada djam 0.45 malam. 

KESIMPULAN Rapat Chususi Bahagian Kristen beratjara : 

a. Usaha= Penerangan. 

b. Biaja Penerangan. 

c. Pers dan Perpustakaan. 

Rapat Chususi Bahagian Kristen pada Konperensi Dinas 
Kementerian Agama di Tretes, jang dilangsungkan pada tgl. 
28 Djuni 1955 malam, dihadiri oleh Kepala~ Bahagian KUAP 
seluruh Indonesia (ketjuali Kepala Bahagian Kristen KUAP 
Nusa Tenggara, jang djatuh sakit ditengah perdjalanan kekon
perensi, hingga perlu dirawat di RSUP Surabaja), Kepala= Bhg. 
Kristen KUA Daerah Atjeh, KUA Kotapradja Djakarta Raya, 
KUADI Jogjakarta dan Kepala2 KUAM Maluku dan Daerah 
Tapanuli (wakilnja), dipimpin oleh Kepala Bhg. Kristen Kem. 
Agama, jang dibantu oleh stafnja; setelah mendengar kata 
pendahuluan Kepala Bahagian Kristen Kementerian Agama dan 
uraian Kepala Seksi Penerangan pada Bahagian Kristen Kem. 
Agama, serta Laporan = Daerah; 
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be1·kesimpula11: 

bahwa: 
1. Biaja Penerangan untuk Bahagian Kristen hendaknja dibe

rikan setjukupnja kepada jang berkepentingan. 

2. Untuk kelantjaran pelaksanaan tugas penerangan Bahagian 
Kristen dibutuhkan biaja seperlunja guna pembeli buku= 
Perpustakaan Kerdja. 

3. Sangat dirasa perlu terlaksananja seperti jang dimaksud 
oleh Penetapan Menteri Agama No. 7 tahun 1954 kepada 
rakjat, oleh karena tjara jang demikian itu besar sekali 
manfaatnja. 

Pada malam terachir rombongan Bahagian Kristen mengi
nap di Logement Pertama, sidang berkumpul dan pemilik loge
mentpun diundang untuk mendatangi pertemuan itu, bersama~ 
dengan pelajanan~ jang telah melajani rombongan selama wak
tu konperensi. Maksud pertemuan itu ialah : 

1. menjampaikan terima kasih rombongan Logement Pertama 
atas pemeliharaannja selama sidang" jang lampau; 

2. menjampaikan sebuah envelop berisi uang jang oleh selu
ruh rombongan telah dikumpulkan, untuk menggembirakan 
para pelajan jang telah meladeni siang dan malam. 

Kata utjapan terima kasih atas nama rombongan disam
paikan oleh Sdr. Ismael Reksohamtodjo dan utjapan ini diba
las oleh pemilik logement. Sesuai dengan utjapan Sdr. Ismael 
tentang hendaknja dimaafkan, apabila dari rombongan dirasa 
ada kesalahan tindak-tanduk, gangguan oleh karena sidang ada 
kalanja sampai larut malam ( djam 2.30 malam) dlsb., pimpinan 
logementpun minta maaf, djika dalam melajani itu terdapat 
banjak tjela dan kekurangan. Kemudian masih pula ditulis 
surat atas nama rombongan kepada Panitya Konperensi di 
Surabaja, mengutjpakan terima kasih atas djasanja, menem
patkan seluruh rombongan Bhg. Kristen disatu tempat, hingga 
sidang~ dan segala-galanja dapat berdjalan tjepat dan lantjar. 
Surat ini ditanda tangani oleh Sdr. R. lsmael Reksohatmodjo 
dan Sdr. Jakin Elia. 
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A. LAPORAN DAERA.H. 

I. Pendaltuluau. 
Laporan dari Daerah diperlukan untuk mendapatkan gam
baran tentang lantjarnja atau tidak pelaksanaan tugas
kewadjiban dan untuk memperoleh bahan jang diperlukan 
oleh Kementerian dalam mendjalankan kebidjaksanaan di
masa depan. 
Laporan itu harus zakelijk, objectief dan overzichtelijk 
dan disertai statistik dalam lapangan Tata Usaha dan 
Object jang dihadapi. 
Termasuk dalam laporan pula mengemukakan Peristiwa:: 
penting dalam lapang keagamaan dalam Daerah dan me
njampaikan pendapat:: jang berguna untuk mentjapai hasil 
sebanjak-banjaknja dalam melakukan tugas-kewadjiban. 
Pada umumnja soar: tersebut dimengerti oleh Daerah, ha
nja beberapa Daerah sadja jang masih perlu memperhati
kannja dengan sungguh ~. 
Untuk keseragaman dirasa perlu mengemukakan haP se
perti berikut. 

II. Djenis Laporan. 
a. Laporan Tri-wulan. 
b. ,, Tengah-tahunan. 
c. ,, Tahunan. 

a. Lapora.n Tri-wulan. 
1. Disusun tiap= tiga bulan dan diterima selambat

lambatnja dalam bulan 4, 7 dan 9 oleh Kemen
terian. 

2. Model seperti beserta. 
3. Dibuat 1 (satu) kali untuk Kementerian. 

b. Laporan Tengah-tahunan. 
1. Diterima oleh Kementerian selambat-lambatnja 

dalam bulan 7 dan bulan 12 tiap:: tahun. 
2. Model seperti beserta. 
3. Dibuat rangkap 2 (dua) untuk Kementerian. 

c. Laporan Tahunan. 
1. Diterima selambat-lambatnja achir bulan perta

ma . daripada tahun berikutnja. 
2. Model seperti beserta. 
3. Dibuat rangkap 3 (tiga) untuk Kementerian. 
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III. Soal2 bersifat inter-Daerah. 
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a. Anggaran Belandja. 
b. Perpisahan= dikalangan geredja2 perkumpulan= agama. 
c. Pedjabat= agama bangsa asing. 

a. Anggaran Belandja. 
1. Tiap 2 tahun Bagian Kristen turut memberikan 

bahan kepada Kementerian untuk menjusun 
Anggaran Belandjanja. 

2. Masih belum diadakan pembagian tetap menu
rut perbandingan tertentu berdasarkan djumlah 
golongan2 agama untuk Bantuan2 jang dapat 
diberikan oleh Kementerian. 

3. Tidak disediakan biaja chusus untuk pekerdjaan 
tata-usaha Bagian Kristen pada Kantor= Agama 
Propinsi. 

4. Mengenai biaja untuk keperluan materiil dalam 
penjelenggaraan Pendidikan Agama Kristen 
soalnja masih belum terselesaikan. 

5. Tentang biaja untulc keperluan usaha Penerang
an sudah ditjapai kata-sepakat dengan Djapena, 
dalam arti kata: bilamana ada persediaan, maka 
dirundingkan bersama, berapa kira2nja jang da
pat dipergunakan untuk keperluan urusan:! 
Kristen. 

b. Perpisahan11 dikalangan geredja-perkumpulan agama. 
1. Tidak dilarang dalam suatu Negara Demokrasi, 

tetapi tidak boleh diandjurkan oleh instansi Pe
merintah. 

2. Perlu didaftarkan; tetapi pendaftaran bukan 
berarti pengakuan selaku suatu badan hukum 
atau geredja menurut peraturan Kerk-genoot
schap. 

3. Setiap "afscheiding" perlu diperhatikan benar2, 
oleh karena mempunjai segi2 hukum tertentu. 

c. Pedjabat2 Agama bangsa Asing. 
1. Pemerintah telah membuat Undang2 untuk 

mengawasi bangsa asing di Indonesia. 
2. Memperhatikan Pedjabat2 Agama bangsa asing 

tidak berarti mengurangi kemerdekaan beraga
ma dalam Negara kita. 

3. Perlu disusun Daftar Chusus untuk mereka itu. 



B. SOAL11 UMUM. 

A. Tentang Tata Usaha. 
1. Surat-men;urat. 

Surat= jang dibuat oleh Bagian Kristen di Kuap ditan
da-tangani oleh Kepala Bagian; penjimpangan diizinkan, 
djika Kepala Bagian berhalangan dan atas penundjukan 
resmi olehnja. 
Sehelai salinan/tembusan dari surat2 itu disimpan dalam 
Arsip Bagian Kristen. 
Surat= penting jang diterima oleh Bagian Kristen disalin 
untuk Arsip Bagian Kristen. 
Untuk salinan surat2 jang diterima jang bersif at Rahasia 
disediakan map chusus. 
Surat2 jang keluar tidak boleh ditanda tangani selain 
oleh Kepala Bagian. 
Surat:: Rahasia jang diterima dan harus didjawab, diba
las sura t Rahasia pula. 
Sebuah buku untuk Hulp-Agenda dan Hulp-Ekspedisi 
memudahkan mendapatkan kembali surae jang diper
lukan. 
Surat-menjurat dengan Instansf' Pemerintah jang lebih 
tinggi taraf nja dari Instansi Daerah Propinsi dilakukan 
oleh Kementerian. 
Untuk Kuam Tapanuli dan Kuam Ambon kata2 Kepala 
Bagian jang dipergunakan diatas diganti dengan Kepala 
Kantor, selandjutnja hal2 jang dimaksudkan untuk Ba
gian Kristen tidak berlaku pada Kantor= tersebut, oleh 
karena disitu tidak ada Bagian Kristen. 

2. Dokttmentasi. 
Perlu disediakan Map2 chusus untuk masing2 Geredja -
Perkumpulan Agama jang kedapatan di Daerah, map 2 

itu berisikan: keterangan2 tentang Geredja Perkumpul
an Agama itu (Kerk- (en)- orde, Anggaran Dasar, 
Susunan Pengurus, Daftar pedjabat2 agamanja - tem
pat ibadatnja - penganutnja/anggautanja dsb). 
Djuga untuk menghimpun Peraturan11/Penetapansi dsb. 
Menteri Agama jang ada hubungannja dengan urusan 
(Agama) Kristen. 
Harus disediakan pula sebuah buku untuk mentjatat 
Guru2 Agama jang diangkat oleh Kementerian Agama. 
Sebaiknja disediakan djuga sebuah buku untuk mendaf
tarkan Pedjabat2 Agama bangsa asing. 
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Buku tamu jang dipelihara baik= termasuk buku berhar
ga untuk dokumentasi. 
Statistik tahunan tentang golongan Agama Kristen ha
rus senantiasa tersedia. 

B. Tentang Personalia. 
1. Kenaikan pangkat untuk Kepala Bagian Kristen di 

Kuap= belum dilaksanakan untuk sebagian terbesar dari 
jang berkepentingan, oleh karena sjarat11 jang diper
lukan untuk itu belum terpenuhi. 

2. Pelaksanaan mutasi jang untuk beberapa Daerah 
memang sangat perlu dilakukan terbentur kepada soal 
perumahan. 

3. PegawaP jang kini bekerdja di Kua dibawah Kuap ter
njata diperlukan dan hal ini telah dikemukakan kepada 
Putjuk Pimpinan Kementerian. 

4. Dimasa datang akan disusun conduite-staat bagi pega
wai jang lebih teratur. 

5. Susunan Pegawai Kuam Ambon perlu mendapat penin
djauan dan penjelesaian. 

C. Tentang Statistik. 
1. Diminta perhatian chusus mengenai modal Statistik 

A-B-C th. 1955 jang dikirim:kan dengan surat tgl. 5 Mei 
1955 No. F /Il/5498. 

2. Perlu pula Modelstatistik mengenai penjelenggaraan 
Pendidikan Agama. 

3. Suatu "Ichtisar" jang diminta dengan surat kami 12 
Agustus 1954 No. F /Il/10212 ketjuali sangat berfaedah 
bagi Dokumentasi, menggambarkan pula hasil peker
djaan seorang petugas jang tahu seluk-beluk pekerdja
annja; pengetahuan tentang object= pekerdjaannja, hu
bungan11 antara object= itu dengan urusan Pemerintab,. 
an, pengetahuan tentang tugas-kewadjiban dan lapang
pekerdjaan Instansi Pemerintah jang ia kepalai dll. 
Sudah pada tempatnja, djika Ichtisar jang dimaksud 
dipergunakan pula selaku bahan untuk menilai kemam
puan seseorang petugas. 

D. Tent.ang Bantuan2
• 
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1. Bantuan' Perguruan11 Agama dan untuk keperluan Pem
bangunan geredja2 rusak tidak dapat diberikan menurut 
daftar jang telah dikemukakan oleh Bagian Kristen. 



Hal ini disebabkan suatu kebidjaksanaan jang dilakukan 
oleh Kementerian Keuangan terhadap pemakaian Ang
garan Belandja Kementerian. Sesuatu telah diusahakan 
untuk mentjoba memperoleh Bantuan= jang dimaksud 
dalam tahun 1955. 

2. Pada hemat kami tjara pembagian ,,Perhatiftn Hari= 
Raya Masehi" jang dilakukan oleh Daerah perlu penin~ 
djauan, sehingga kita mentjapai tudjuan jang sebenarnja 
dari ,,pemberian" jang kita lakukan jang djumlahnja 
tidak banjak itu. 

3. Kepada sesuatu Pusat Organisasi Geredja tidak diberi
kan bantuan lebih dari satu kali setahun untuk keper
luan Konperensinja. 

D. PENERANGAN AGAMA. 
a. Usaba2 Penerangan. , 

Sedjak tahun 1951 dalam Instruksi2 dan Rentjana!I Kerdja 
jang diberikan oleh Bagian Kristen pada Kementerian telah 
pula diberikan pedoman untuk melakukan usaha!I Penerang
an. 
Pada umumnja diperoleh kesan, bahwa usaha Penerangan 
itu dilakukan incidenteel. 
Seksi Penerangan di Bagian Kristen pada Kementerian kini 
telah dipimpin oleh seorang tenaga jang chusus, sehingga 
dimasa datang usaha Penerangan itu akan dapat lebih di
perhatikan. 
Tentang usaha ,,Penerangan dibawah satu bendera" seperti 
jang diandjurkan oleh Menteri Penerangan belum diterima 
laporan tentang pelaksaannja. 

b. Mengenai biaja Penerangan telah diadakan perundingan 
dengan Djapena dan diharapkan akan diperoleh penjelesai
annja dimasa dekat jang berfaedah untuk kelantjaran pe
laksanaan usaha=. 

c. Diperoleh kesan, bahwa kurang - kalau tidak dikatakan 
tidak - dipergunakan pers dalam usaha Penerangan itu. 
Untuk setiap Bagian Kristen pada Kuap kini telah dimulai 
diadakan suatu kumpulan buku. 
Diharapkan collectie itu akan dapat ditambah dimasa da
tang, djika biajanja memungkinkan. 

451 



E. PENDIDIKAN AGAMA. 

A. Tent:ing Penet.ap:in Menteri Agama. No. 18 Tahun 1954. 
1. :Merupakan basil usaha landjutan Konperensi Dinas di 

Semarang mengenai pengangkatan dsb. Guru2 Agama 
jang dilakukan bersama oleh Bagian Kristen serta Roma 
Katholik pada Kementerian dan Djawatan Pendidikan 
Agama. Tudjuannja untuk mentjapai kelantjaran, koor
dinasi dan kooperasi jang lebih teratur dan effectief di
antara instansi2 jang bersangkutan. 

2. Penjimpangan diingini didaerah Tapanuli jang mempu
njai Kantor= ,,paralel" didaerah Kuap Sumatera Utara 
berdasarkan factor1 psychologis dan Daerah Kotpradja 
Djakarta Raya dimana tjara lama, jakni pengusulan 
Guru2 Agama Masehi dilakukan langsung kepada Kua 
Bagian2 Maselli oleh organisasi jang berkepentingan. 

B. Rentjana. Peladjaran Agama. 
1. Salah suatu kesimpulan Konperensi Dinas Semarang 

ialah pernjataan kehendak akan adanja sebuah Rentjana 
Peladjaran Agama Kristen untuk berdjenis-djenis se
kolah Negeri jang uniform. 

2. Untuk keperluan itu telah diadakan perundingan dengan 
Dewan Geredja11 di Indonesia 
Menurut laporan jang diterima dalam waktu jang dekat 
usaha Dewan Geredja2 itu akan disampaikan kepada 
Kementerian Agama. 

3. Sebaiknja dalam Rentjana2 itu ditjantumkan pula buku2 

jang diperlukan dalam melaksanakannja. 

C. Keperluan mat.eriil. 

452 

Salah suatu Kesimpulan Konperensi Dinas Semarang 
adalah pernjataan mengenai hal ini pula, tetapi hingga 
kini masih belum dapat diperoleh penjelesaian, sebingga 
diperlukan understanding dan kerdja-sama jang lebih 
eff ectief dengan Djapenda. 



v 
BG. ROMA liATOL.IK 

Sida.ng I : tang gal 26-6-1955 djam 20.00 - 01.00 

" 
II: ,, 27-6-1955 

" 09.00 - 13.10 

" 
Ill: 

" 
27-6-1955 ,, 20.00 - 22.00 

,, IV: ,, 27-6-1955 " 22.15 - 24.00 

" 
V: " 28-6-1955 ,, 21.00 - 0.15 

,, VI: 
" 

29-6-1955 ,, 20.00 - 0.30 
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Sdr. Ki Musa. Machfuld Kep, Bag. C. Djapena, tengah menguraikan 
soaP penjuluhan Agama./Kebudajaan pada sidang chususi III 

Djapena. 
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SIDANG PERTAMA 

Tempat : Penginapan. ELDORADO. 
Ta.nggal : 26 Djuni 1955. 
Djam : 20.00 - 1.00. 
Pimpina.n: Sdr. A. Da.nna.wija.ta. 

I. PElUBUKAAN. 

Rapat dibuka oleh Sdr. A. Darmawijata dengan upatjara 
Katolik dan berdoa setjara Katolik pula. Waktu lalu diserahkan 
kepada pembitjara, ialah Sdr. Kepala Bahagian Katolik: R. Ch. 
J. Widisiswaja. 

2. URAIAN R. Ch. J. \:VIDISIS\VAJA. 

Saudara = pegawai bahagian R.K. jang terhormat : 
Konperensi ini kita mulai dengan permintaan, supaja 

Saudara mengheningkan tjipta sebentar, sambil mohon agar 
arwah Sdr. P.C.K. Poedjowirjono, jang telah mendahului kita 
menghadap kehadirat Tuhan, diterima oleh Tuhan, dan agar 
keluarganja jang ditinggalkan dapat tahan dan menjerah kepa
da Tuhan, untuk menerima udjian penderitaan jang dipikulkan 
kepadanja itu. 

Mulai . .. .. . . . . . .. . . . .. .. .. selesai. Terima kasih. 
Selandjutnja perlu saja sampai.kan kepada Saudara seka

lian, bahwa Konperensi Dinas ini diadakan untuk mengadakan 
Konsolidasi kedalam. Karena itulah, maka dalam Konperensi 
ini, sebagian banjak waktu diberikan kepada Saudara, agar 
Pimpinan Pusat Kementerian dapat mendengar dan menerima 
saran-saran untuk perbaikan sebanjak-banjakja dari Saudara=, 
jang mungkin belum pernah Saudara sampaikan dalam lapor
an= incidentil atau laporan tahunan. 

Untuk melantjarkan djalannja Konperensi ini, diminta ke
pada Saudara sekalian, agar dalam pembitjaraan dan uraian 
Saudara membitjarakan dan menguraikan persoalan setjara 
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,,Zakelijk" dan Objektip" dan djangan sampai mengeluarkan 
perkataa112 jang agaknja akan menimbulkan kekeruhan atau 
keributan dalam Konperensi ini. Kementerian Agama mengada
kan Konperensi ini dengan maksud dan tudjuan baik. Hendak
nja kesempatan ini kita gunakan sebaik-baiknja pula. 

Dalam waktu jang sangat menjedihkan ini, Putjuk Pim· 
pinan Kementerian Agama, mengetahui bahwa dalam Konpe· 
rensi ini akan terdengar banjak sekali suara2 dan keluh-kesah 
dari Saudara2 jang mungkin tidak kurang berat dari kesulitan! 
jang dirasakan oleh Pusat Kementerian. 

Tetapi ............ oleh karena dalam menunaikan tugas kita 
sehari-hari, untuk melaksanakan tjita-tjita kita jang berat, 
mulia dan tinggi itu, tidak tjukup kita terus-menerus mengeluh, 
baiklah kita bersama-sama merasakan, dan bersama-sama men
tjari djalan, untuk mengatasi kesulitan2 itu dengan tjara jang 
sebidjaksana-bidjaksananja. 

Apabila kita sudah mentjurahkan tenaga dan fikiran se· 
panjak-banjaknja, namun kesulitan belum dapat diatasi, dja
nganlah kita berputus asa, lalu menjalahkan orang lain, atau 
menjalahkan pegawai bawahan kita............ baiklah kita ber
usaha terus dengan tabah dan hati tenang, sebab disitulah letak 
perdjuangan kita. Kita harus jakin, bahwa makin lama dan 
makin madju usaha kita, kita tentu akan menghadapi kesulit
an lebih banjak daripada apabila kita diam sadja. Kita harus 
jakin pula, bahwa tidak mungkin kita mematahkan sebilah besi 
dengan tangan dua sadja; tangan Iain harus kita pergunakan 
djuga. Banjak berdoa berguna djuga untuk perbaikan kita ber
sama. "Zelfcorrectie" adalah Iebih baik dan lebih berguna un
tuk kemadjuan, dari pada putus asa. 

Supaja kita dapat bekerdja Iebih produktip dan efektip, 
perlu terlebih dahuiu kita dapat menempatkan diri kita sendiri, 
pada tempat jang sudah diserahkan kepada kita, dan mengeta
hui tugas2 kita jang harus kita kerdjakan dengan ketentuan 
batas2

, jang ditentukan oieh Peraturan2 jang sjah dan masih 
berlaku. Usaha untuk perbaikan harus tetap kita djalankan de
ngan tjara jang sopan dan teratur. Pandai dan tahu memukul 
orang Iain, atau pandai mentjari dan pandai menundjukkan 
kesalahan orang lain, beium berarti pandai menanam rasa dan 
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semangat tjinta kasih, dan belum tentu berarti pandai bekerdja 
atau pandai menghasilkan buah pekerdjaan jang lezat dan ber
guna. Mentjela dan menjalahkan serta mendengki orang lain, 
adalah pekerdjaan jang paling mudah didunia. 

Berdasar atas uraian saja diatas, perlu kiranja dalam 
.Konperensi ini kita tindjau bersama-sama persoalan seperti 
terse but dibawah ini: 

a. Soal-soal sekitar togas dan kewadjiban bahaginn R.K. 
1. Kita sebagai pegawai Pemerintah, adalah pegawai jang 

diserahi menjelesaikan urusan2 Pemerintah jang ada sangkut 
pautnja dengan urusan keagamaan Roma Katolik, dan seba
liknja, jang pada pokoknja seperti jang ditjantumkan dalam 
Peraturan Menteri Agama No. 9 th. 1952 jang diperintji de
ngan Peraturan/Penetapan Menteri Agama No. 34 tahun 1952 
dan diatur dengan Instruksi2 bahagian Roma Katolik setiap 
tahun. Untuk menjelesaikan urusan: jang tertjantum dalam 
perintjian tugas bahagian R.K. berdaulat penuh, sebab hanja 
pegawai jang beragama Katolik sadjalah jang mungkin dapat 
menjelesaikan urusan=- jang ada sangkut pautnja dengan aga
ma dan masjarakat Katolik. Sebagai pegawai, apabila kita 
sudah dapat melakukan tugas itu dengan heres, sudah termasuk 
golongan pegawai jang baik. Disamping itu, sudah barang 
~entu, kita sebagai pegawai jang beragama Katolik, dan pega
wai dari bahagian chusus Katolik, djuga mempunjai tugas jang 
chusus Katolik. 

2. Adapun kewadjiban kita sebagai pegawai Pemerintah, 
tidak banjak bedanja dengan pegawai2 lainnja, ialah menunai
kan tugas kita dengan sungguh:i, dengan hak dan djaminan 
hukum kepegawaian jang sama pula. Hanja karena kita adalah 
pegawai jang beragama Katolik, sudah barang tentu dalam 
menunaikan tugas kita sehari-hari itu, tidak dapat terlepas 
dari pandangan hidup Katolik, dan menunaikan tugas sesuai 
dengan peladjaran agama Katolik. Tjara berpikirpun, dju_ga 
setjara Katolik, bekerdja dengan semangat Katoli.k, bergaul 
setjara Katolik, menghargai pembesar dan orang lain sesuai 
dengan peladjaran agama Katolik. Bagaimana peladjaran aga
ma Katolik tentang itu semua, saja berpendapat tidak perlu 
saja uraikan disini, karena saja jakin, bahwa para pegawai 
bahagian Katolik sudah selajaknja mengerti akan hal itu, dan 
sama-sama mahir. 
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3. Pegawai Negcri diwadjibkan menjimpan rahasia dinas 
serapi-rapinja. Dari itu kitapun tidak terlepas dari kewadjiban 
itu. Djanganlah hendaknja para pegawai bahagian Katoli.k, 
dengan tjara murah dan mudah mempertjakapkan rahasia 
djabatan dan rahasia dinasnja, sehingga dimana sadja, dan 
.dengan siapapun berunding, tentu merundingkan rahasia dja-
batan atau dinasnja, laksana njamikan dari perundingan, de
ngan akibat jang merugikan. Karena kebiasaan ini rupanja 
sudah merupakan penjakit bangsa kita, maka perlu hal ini 
saja peringatkan, agar kita selalu dapat ingat dan dapat me
nunaikan kewadjiban kita jang berat ini. 

b. Kerdja-sama Kant,mf daerah dan soal ltepegawaian. 
1. Seperti jang telah pernah saja tegaskan, Kantor Propinsi 

adalah bahagian landjutan (verlengde stuk) dari Pusat Kemen
terian, dan dalam beberapa soal merupakan Wakil Pusat 
Kementerian dalam daerahnja masing:. Karena itu sndah sela
jaknja, apabila para pegawai bahagian R.K. dari Pusat sampai 
kepada Kantor2 jang terbawah itu, merupakan satu keluarga 
jang rapat-erat hubungannja, laksana hubungan orang tua 
dengan anaknja jang utama. Segala kesulitan mengenai dinas 
dan pekerdjaan hendaknja dapat dibahas dan dipikul bersama
sama oleh daerah dan Pusat Kementerian Agama:, sehingga 
dapat merupakan kerdja sama jang sebaik-baiknja. Hubungan 
dan kerdja-sama itu harus atas dasar: KASIH SAJANG SATU 
SAMA LAIN. Dalam hal ini baiklah kita mengikuti nasihat 
Santo Paulus sebagai berikut: · 

. ,,Djabatlah dirimu sebagai orang kadis dan orang tertjinta jang 
·terpilih, dengan rachmat tulus, dengan kebadjikan, rendah hati, 
lemah lembut dan sabar hati. Sabarlah terhadap sesamamu, 
dan ampunilah satu sama lain, bila kamu mengeluh terhadap 
orang lain, seperti Tuhan telah mengampuni kamu, demikian
lah kamu harus bertindak. Semua jang kamu kerdjakan, baik 
dengan perkataan maupun dengan tandang, kerdjakanlah itu 
semua demi nama Jesus, Tuhan kita; dan berterima kasihlah 
kamu kepada Tuhan dengan perantaraan Jesus". 

2. Disamping kita harus dapat merupakan kerdja-sama jang 
rapat-erat dengan pegawai~ bahagian R.K., hendaknja kitapun 
dapat mewudjudkan kerdja-sama sebaik-baiknja dengan orang' 
jang mendjadi satu kantor dengan kita. Sebab hanja karena 
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kerdja-sama jang sebaik-baiknja dengan orang2 tetangga kita, 
kita tentu akan dapat mengatasi seribu satu kesulitan jang 
.menimpa diri kita. Mengingat tidak semua orang itu sepen
dirian dan sependapat dengan kita, maka kita dalam mewu
djudkan kerdja-sama itu harus selalu mempergunakan kebi
djaksanaan, untuk dapat mentjapai tudjuan kerdja-sama jang 
sebaik-baiknja. Dalam hidup pergaulan sekarang ini, pada la
zimnja orang sukar sekali dapat mentjapai maksudnja dengan 
bersendjatakan hak atau knasa. 

Hampir dalam kebanjakan hal orang sekarang memper
gunakan 1nusjawarat atau perundingan. Berhasil atau tidak 
tergantung kebanjakan pada tjara berunding. 

Hanja orang jang mempunjai teman banjak sadjalah, pada 
waktu ini jang akan dapat mendapat prestasi sebanjak-banjak 
dari segala usahanja. Perkataan jang manis dan lemah-lembut 
serta sikap jang sopan, akan menambah teman dan mendjauh
kan lawan. Bila kita hanja mau bergaul dengan orang:: jang 
bersamaan agama sadja, apakah gunanja kita dikatakan seba
gai garam dunia ini? Memang tid.ak mudah kita bekcrdja sama 
dan bergaul dengan orang2 jang berlainan, bahkan kadang~ 
bertentangan pendapat dengan kita. Dalam hal ini hendaknja 
kita selalu ingat kepada nasehat Santo Paulus jang berbunji 
sebagai berikut = 

,,Pergaulanmu dengan orang= jang tidak sefaham dengan kami, 
harus dengan kebidjaksanaan. Pergunakanlah segala kesem
patan jang menguntungkan. Segala pembitjaraanmu harus se
lalu gembira, berbumbukan garam; kamu harus ta.hu bagai
mana kamu harus berbitjara dengan setiap orang. 

3. Soal-soal sekitar kepegawaian. 
Setelah beberapa sif at baik sebagai pegawai saja uraikan, 

bai.klah kiranja saja uraikan kesan= saja sekitar kepegawaian 
atas dasar pengalaman jang sama 2 kita ketahui. Bahwa setiap 
pegawai menghendaki dan mengharapkan perbaikan nasibnja 
itu tidak dapat kita ungkiri. Dalam hal ini tidak sedikit pe
ga wai:i Kementerian Agama jang melupakan atau kelupaan, 
ba.hwa perbaikan nasib itu didasarkan atas: Adanja formasi/ 
lowongan, Ketjakapan, Keradjinan bekerdja, dan semangat be
kerdja dari masing= pegawai. Djumlah masa kerdjakan dan 
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ranglijst-pun mempengaruhi djuga untuk kenaikan tingkat 
seorang pegawai. Dan untuk itupun telah diadakan peraturan• 
pelaksanaannja, jang harus diikuti dan dipenuhi oleh bahagian 
urusan pegawai. Banjak pegawai jang mengusulkan perbaikan 
nasibnja dengan tjara= jang tidak menurut peraturan itu, bah
kan ada djuga pegawai jang minta diperbaiki nasibnja de
ngan tjara jang tidak sopan, karena terdorong oleh keadaan 
atau pengalaman dikanan-kirinja. Achirnja, apabila pengharap
annja itu tidak dikabulkan, lalu merasa kurang pua.s, marah 
dan mengeluarkan perkataan jang tidak sepatutnja, atau mem
buat surat jang bermatjam-matjam tjoraknja. Dalam hal ini 
perlu saja peringatkan kepada para pegawai bahagian Roma 
Katolik, bahwa mengenai kepegawaian ini, bahagian Roma 
Katolik di Pusat Kementerian Agama, berkedudukan sebagai 
penasehat dan pendesak kepada bahagian Urusan Pegawai, 
untuk dilaksanakan usu1= jang telah diterimanja. Tentang per
baikan nasib para pegawai jang tidak perlu mendapat persetu
djuan dari K.U.P. atau Dewan Pengawas Pegawai, maka Putjuk 
Pimpinan Kementerian Agamalah jang memutuskan. Tetapi 
kenaikan2 jang harus mendapat persetudjuan dari Dewan 
Pengawas Pegawai atau K.U.P. maka Kementerian Agama 
hanja merupakan surat pembuat beslit sadja. Pendapat jang 
mengatakan, bahwa bahagian Roma Katolik di Pusat Kemente
rian Agama adalah jang menentukan nasib pegawai= bahagian 
Roma Katolik seluruhnja, adalah pendapat jang kurang tepat. 
·sebab andai kata setiap bahagian di Kementerian diberi hak 
untuk menentukan nasib para pegawainja, apakah gerangan 
tugas bahagian Urusan Pegawai? 

Dengan adanja K.U.P. itu, maka boleh dikatakan, bahwa 
nasib semua pegawai Pemerintah terletak pada K.U.P., hal 
mana sering sekali menimbulkan rasa kurang senang dari sa
lah satu Kementerian= jang ada di Negara kita ini. Untuk 
memberi perbaikan nasib kepada para pegawai jang sudah 
tidak mungkin diberi kenaikan tingkat, karena tidak adanja 
formasi/lowongan pada Kantor dimana pegawai itu ditempat
kan, bahagian Katolik di Pusat Kementerian, sering sekali 
mengusahakan supaja pegawai jang bersangkutan tadi dipin
dahkan ketempat lain, jang memungkinkan adanja perbaikan 
ilasib untuk pegawai tadi. Tetapi, sajanglah seribu sajang, bah
wa karena sukarnja perumahan pada waktu ini, tidak sedikit 
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pegawai jang menolak tawaran dan usaha jang bermaksud 
baik itu, sehingga untuk mengusahakan perbaikan nasibnja 
selalu merupakan kesulitan jang tidak dapat diselesaikan dan 
hanja menambah pusing kepala sadja. 

Masih banjak haP sekitar kepegawaian jang memangnja 
perlu saja sampaikan disini. Tetapi berhubung dengan terba
tasnja waktu untuk menguraikan hal itu, maka saja ingin men
dapat saran-saran dari Saudara2 setjara lisan atau tertulis 
pada waktu jang disediakan untuk soal itu. 
c. Pembuatan statistil<, dokmnentasi, permintaan bantuan dan 

soal ad1ninistrasi. 

1. Untuk dapat melihat madju atau mundurnja pekerdja
.an sesuatu Djawatan atau bahagian dari sesuatu Kementerian, 
statistik dari Djawatan atau bahagian jang bersangkutan, jang 
dibuatnja pada setiap achir tahun, merupakan bahan jang pa
ling mudah dipergunakan. Untuk memenuhi kepada usaha itu, 
maka adanja statistik bahagian Roma Katolik dipandang perlu 
djuga. Mengenai pembuatan statistik, untuk bahagian Roma 
Katolik dibedakan mendjadi dua: 

a. STATISTIK GEREDJA KATOLIK DI INDONESIA. 

Statistik ini perlu bagi bahagian Roma Katolik, sebagai 
bahan penerangan dalam hal-hal jang kadang-kadang diper
lukan. Tetapi, karena statistik ini adalah statistik Geredja 
Roma Katolik, jang tidak mendjadi urusan bahagian Roma 
.Katolik, maka bahagian R.K. hanja dapat membuat statistik 
Geredja Roma Katolik, jang sudah dibuat atau diumumkan 
pleb Geredja Roma Katolik. Pegawai bahagian Roma Katolik 
tidak boleh melanggar dari statistik jang sudah dibuat oleh 
Geredja Roma Katolik itu. 

b. STATISTIK SEKITAR HASIL-HASIL
1 

PEKERDJAAN 
BAHAGIAN R.K. 

Mengenai hasil pekerdjaan bahagian Roma Katolik, pe
gawai bahagian Roma Katolik lebih mengetahui dari pada orang 
.lain. Maka pembuatan statistik ini diserahkan dengan kedau
latan penuh kepada bahagian Roma Katolik. Karena statistik 
dapat merupakan bahan penerangan jang sangat berguna, 
.maka dalam pembuatan ini hendaknja dipilih soal-soal atau 
perkara-perkara jang sangat berguna bagi penerangan baha
gian Roma Katolik. 
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c. DOKUMENTASI. 
Dokumentasi rnerupakan bahan peringatan atau saksi 

tertulis dari segala sesuatu jang terdjadi. Maka untuk menam
bah mudahnja pembuatan laporan incidentil atau laporan 
periodik, perlu djuga adanja dokumentasi bahagian Roma 
Katolik. Untuk membuat dokumentasi jang berupa gambar 
(potret), sangat sukar dipenuhi oleh bahagian Roma Katolik, 
berhubung belum adanja alat pemotret dari kantor-kantor 
bahagian Roma Katolik, jang disebabkan karena keadaan keua
ngan Negara. Tetapi saja jakin, dan pertjaja penuh kepada 
Saudara!I bahwa apabila Saudara perlu membuat dol{umentasi 
sematjam itu, Saudara tidak akan kurang pandai untuk men
tjari djalan, bagaimana supaja maksud Saudara itu tertjapai. 

2. PERMINTAAN BANTUAN. 
Kementerian Agama menjediakan uang untuk memberi 

bantuan kepada keperluan keagamaan setiap tahun. jang sudah 
merupakan pos tertentu atas dasar anggaran belandja tersebut, 
akan tetap diberikan. Maka dalam hal ini, saja rasa tidak perlu 
diadjukan pertanjaan tentang ada atau tidaknja bantuan untuk 
kep~rJuan itu. Adapun bantuan2 tadi seperti Saudara telah 
maklum, ialah: 

.1. Bantuan untuk Geredja rusak. 
2. Bantuan untuk perajaan didalam geredja. (Natal, Paskah, 

Pa.ntekosta). 
3. Bantuan untuk perguruan/pendidikan agama. 
4. Bantuan untuk organisasi keagamaan. (Konggres). 
5. Bantuan untuk soal2 jang incidentil, jang ada hubungannja 

dengan keagamaan. 

Semua bantuan diatas, semata-rnata telah ditentukan djum
lahnja untuk setiap tahun. Maka untuk mendjaga, agar djangan 
sampai menimbulkan kesulitan bahagian Roma Katolik dalam 
membaginja uang bantuan tsb., dirninta kepada Saudara!I supaja 
semua permintaan bantuan dibuatnja setjara rieel, djanganlah 
setjara serampangan sadja, dengan dasar minta sebanjak-ba
njaknja, perkara nanti diberi berapa itu terserah kepada baha
gian Roma Katolik. Tjara mengadjukan permintaan jang demi
kian ini hanja akan membuat pusing kepala dan meragu-ragu
kan Saudara di Pusat Kementerian Agama bahagian R.K. jang 
membagikan uang bantuan jang sudah ditentukan djumlahnja 
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itu. :Maka dengan ini, saja minta kepada Saudara= supaja hal 
jang demikian itu dirobah, djangan terulang lagi, dengan me
ngingat adanja djumlah uang jang disediakan untuk seluruh 
Indonesia, tidak untuk satu daerah sadja. Permintaan~ supaja 
diadjukan tepat pada waktu jang sudah pernah saja umumkan. 

3. ADMINISTRASI. 

Sesuatu Kantor atau Organisasi akan dapat dikatakan 
heres dan teratur, apabila soal administrasi kantor atau orga
nisasi Kantor tadi ternjata beres dan teratur rapi. Administrasi 
sesuatu Kantor dapat dikatakan sebagai gambar berbitjara 
tentang keadaan dan isi dari sesuatu Kantor itu. Karenanja, 
djanganlah sekali-kali soal administrasi dipandang urusan jang 
ringan atau tidak penting. Saja minta supaja administrasi bhg. 
Roma Katolik dikerdjakan serapi-rapinja oleh Saudara:! agar 
menambah perbaikan dan kelantjaran pekerdjaan Saudara. 

Atur dan simpanlah surat= untuk bahagian Roma Katolik, 
sedemikian rapi, sehingga sewaktu-waktu Saudara atau orang 
lain memerlukan sesuatu surat, Saudara tidak akan sukar atau 
lama mentjaharinja dan dapat lekas menemukannja. Djagalah, 
agar djangan sampai ada surat keluar atau masuk dari atau 
untuk bahagian Roma Katolik jang tidak terdaftar atau tidak 
tertjatat dalam buku peringatan Saudara. Karena keperluan 
setiap Kantor tidak sama, dan tjara memisah-misahkan surat
pun tidak sama, maka untuk mengadakan bentuk organisasi 
jang seragam belum dapat saja adjukan disini. Saja serahkan 
soal itu kepada kebidjaksanaan Saudara masing:.i, asal semua 
ditudjukan kepada kerapian administrasi. Ada suatu tjara ad
ministrasi jang saja pandang baik djuga, tetapi buat Kemen
terian Agama agaknja belum mungkin dilaksanakan, ialah 
bahwa semua surat tembusan diketik pada kertas jang 
tidak sewarna dengan surat aselinja, atau surat aseli diketik 
pada kertas jang djauh lebih baik matjamnja dari pada surat 
tembusan. Dengan sekedjap mata sadja orang sudah akan 
dapat mengetahui surat itu perlu mendapat perhatian selekas
lekasnja, atau dapat dipertangguhkan. 

Kemudian perlu diingat, bahwa selama Negara kita masih 
didalam waktu pertumbuhan, perbaikan keadaan kitapun dapat 
dikatakan dalam pertumbuhan djuga, jang mendjadi baik atau 
tidaknja harus kita isi sendiri. Sesudah berapa tahun lagi ke
adaannja tentu akan sesuai dengan apa jang kita harap-harap-

463 



kan. Tetapi kesemuanja itupun tidak dapat terlepas dari ke
adaan perkembangan dan kemadjuan Negara kita. 

4. PENUTUP. 
Sekianlah uraian saja sebagai pembukaan konperensi dan 

permulaan rapat seksi umum ini. Semoga segala sesuatu jang 
telah saja uraikan itu dapat mendjadi peringatan kepada sau
dara2, dalam menunaikan tugas pekerdjaan kita jang makin 
lama makin berat itu. Dan sebagai penutup perlu saja uraikan: 
"Ingatlah, bahwa saudara 2 adalah kepala dari sesuatu baha
gian, jang bersif at sebagai Pemerintah atau Pemimpin. Meme
rintah tidak berarti hanja mengikuti permintaan atau desakan 
sadja, tetapi wadjib mempertimbangkan segala persoalan, un
tuk dibawa kepada tudjuan jang semestinja. Pemimpin atau 
mendjadi pem.impin, harus dapat melihat atau harus melihat 
lebih djauh dari pada keadaan dan kedjadian jang sekarang, 
harus berpandangan luas dan bersemangat progresip, bekerdja 
dengan tjara jang sistematis". 

Terima kasih. 

3. USUL DAN PERTANJAAN2 • 

Setelah selesai uraian tersebut, diadakan kesempatan un
tuk mengadjukan usul2 dan pertanjaan:i. Kesempatan ini diper
gunakan oleh 10 orang utusan seperti tersebut dibawah ini. 

1. Kepala bahagian J{at.olik Kuap Nusa Tenggara. 
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a. Menurut uraian Bapak Menteri Agama kemarin malam, 
artikel: 177. I.S. resm.inja belum dihapuskan, djadi 
masih berlaku. Bagi bahagian Katolik Kuap Nusa Teng
gara, hal itu agak sukar dimengerti, karena oleh Mente
ri Dalam Negeri Mr. Iskak telah diterangkan kepada 
Gupernur Nusa Tenggara Mr. Susanto Tirtoprodjo da
lam suratnja, bahwa artikel tersebut sudah tidak berla
ku lagi, berdasarkan atas UUDS R.I. ps. 18. Persoalan 
mengenai hal itu bagi kami sekarang mendjadi kurang 
terang. Pandangan manakah jang akan dipakai didaerah 
Nusa Tenggara? 

Djawaban : Hal ini adalah mengenai politik beleid Ment. 
Agama, jang perlu didjelaskan oleh Beliau sendiri. 

b. Mengapakah kenaikan tingkat pegawai bahagian Kato
lik sukar, tetapi kenaikan pegawai bahagian lain agak 
mudah? 



Beberapa tjontoh dapat kami kemukakan apabila perlu. 
Bagian lain baru sadja 7 bulan mendapat kenaikan ting .. 
kat, sudah dapat disusul dengan kenaikan tingkat lagi. 
Tetapi tidak demikian halnja dengan pegawai bahagian 
Katolik. Bagairnanakah ini djelasnja 'f 

Djawaban: Jang menetapkan tentang kenaikan 
tingkat seorang pegawai adalah K.U.P. Kementerian 
Agama hanja mengadjukan usul jang sudah disetudjui 
sadja. Tetapi ketentuan harus mendapat persetudjuan 
dari K.U.P. 

c. Kenaikan pangkat Sdr. G. Alyandu dari me ke IVb 
sampai sekarang belum tertjapai, sedang menurut pe .. 
kerdjaannja ia memegang urusan kepegawaian, me
rangkap urusan arsip dan masih mengurusi Bahagian 
Katolik. Bagaimana keputusan tentang hal ini? 

Djawaban : Harap menunggu dahulu. 
d. Minta diusahakan Peraturan Menteri Agama No. 9/'52 

dan No. 10 supaja nanti dapat turut mempertimbangkan 
hal2 mana jang perlu dirubah. 
Djawaban : Akan diusahakan dengan memindjam. 

e. Organisasi keagamaan manakah jang dapat menerima 
bantuan?. 

Djawaban : Misalnja: Rapat Kuksi jang baru sadja di
langsungkan di Semarang, rapat para Uskup. 

f. Untult kerapian administrasi dibutuhkan adanja alat11 

jang tjukup. Harap untuk urusan Pendidikan dibitjara
kan hal ini dengan Djapenda. 

Djawaban: Menurut kesan~ jang diberikan oleh Kepala 
Djapenda, permintaan ini akan dipenuhi. 

g. Supaja singkatan a tau code bahagian Katolik didaerah 11 

disamakan dengan code untuk bagian Katolik di Pusat 
Kementerian. 

2. Kepala bahagian Katolik Kuap. Sumatera Utara. 
a. Minta supaja bantuan incidentil pentahbisan Uskup 

atau Paderi dapat diberikan oleh Kementerian Agama. 

Djawaban : Karena hal ini dipandang sebagai urusan 
intern Geredja Katolik, maka bantuan tidak dapat di
berikan. 
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b. Untuk kerapian pemeliharaan buku~ dan map-map jang 
penting diharap Bagian Katolik diberi tjukup almari, 
supaja Rahasia dinas dapat diperhatikan. 
Djawaba.n: Usul itu akan kami adjukan dalam sidang 
koordinasi. 

c. Minta supaja alat11 untuk Penerangan, alat pemotret dan 
sebagainja dapat lekas diterima, untuk keperluan do
kumentasi. 
Djawaban : Akan didesak Iagi, agar dapat perhatian 
dalam waktu jang akan datang. 

3. Kepala bahagian Katolik Kuam daerah Tapanuli. 
a. Tentang kenaikan pangkat pegawai2 didaerah supaja 

diusulkan oleh Kepala bahagian G di Kementerian Aga
ma, djangan sampai kasip. 
Djawaban : Hal ini kami perhatikan. 

b. Keluarnja uang bantuan tidak dapat tepat waktunja, 
supaja diusahakan perbaikannja. 
Djawaban : Akan kami rundingkan dengan bhg. Ke
uangan. 

4. Kepala Tata-Usaba Kuam Maluku. 
a. Untuk dapat menjelesaikan urusan Katolik di Maluku, 

hendaknja di Kantor Urusan Agama Masehi Ambon 
Iekas ditempatkan tenaga jang beragama Katolik. 

Djawaban : Diharap supaja putera Maluku mengadju
kan lamaran. 

5. Kepala bahagian Katolik Knap Djawa Barat. 
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a. Ditegaskan, bahwa bahagian Katolik mempunjai otono
mi untuk mengurusi hal2 jang bertalian dengan urusan 
Katolik. Tetapi kadang~ bagian Katolik di Kuap mene
rima instruksi dari bahagian lain. Bagaimanakah sipat 
ke-otonomian itu? 

Djawaban : Mendjadi pertimbangan bahagian Katolik 
di Kantor Pusat Kementerian Agama. 

b. Kami minta supaja formasi untuk bagian Katolik tidak 
diisi oleh pengangkatan bahagian lain, sehingga apabila 
bahagian Katolik akan mengisi formasi dengan meng
angkat pegawai baru masih dapat dilaksanakan. 



Djawaban : Hal ini sudah kami bitjarakan dengan ba
hagian "B". 

c. Kami minta supaja Djaura hendaknja djangan meminta 
kepada Kuad Kuak atau Kuaket1 untuk memperoleh 
statistik dari Pasturan atau Susteran1 agar djangan 
sampai membingungkan mereka jang bersangkutan. 
Urusan Katolik hendaknja dapat diselesaikan oleh ba
hagian Katolik. 

Djawaban : Akan diadjukan kepada para jang bersang
kutan. 

d. Diharap alat2 tulis untuk pendidikan dan almari untuk 
penjimpanan surat2 rahasia ditjukupi. 
Djawaban : Akan diperhatikan dan diadjukan kepada 
Putjuk Pimpinan Kementerian Agama. 

6. Kepala bhg. R.K. Knap Sumatera Selatan. 
Untuk mengurusi urusan Katolik hendaknja di Djapenda 
dan Djapena dan kantor2 bawahannja diberi tenaga 
untuk urusan Katolik. 

Djawaban : Hal ini akan dirundingkan dengan fihak jang 
bersangkutan. 

7. Kepala bhg. R.K. Kuap Djawa Timur. 
Pegawai bahagian Katolik tidak diperbolehkan tourne 
untuk memeriksa keadaan daerah. Tidakkah instruksi 
ini mengurangi ke-otonomian bahagian Katolik? 

Djawaban : Akan dibitjarakan dengan Putjuk Pimpinan 
Kementerian Agama. 

8. Pegawai bhg. R.K. Kuap Kalilnantan. 
a. Pada waktu ini pegawai seluruh Kalimantan ada 7 

orang. Pangkat jang diduduki jang paling tinggi oleh 
pegawai berpangkat Ille. 

Djawaban : Diminta supaja pegawai bahagian Katolik 
di Propinsi mengusulkan kenaikan tingkat Sdr.1 jang 
sudah waktunja dinaikkan tingkatnja bersama-sama 
dengan Kepala Kantor jang bersangkutan. 

b. Bantuan untuk Geredja rusak sangat diharapkan. Ba
gaimanakah persoalan bantuan ini? 
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Djawaban : Bantuan Geredja rusak masih terus diberi. 
Siapa jang memerlukan harap mengadjukan permintaan. 

9. Kepala bhg. R.n:. Kantor Urusan Agama Kotapradja Dja-
kal't.a Raya. 

Apakah jang menjebabkan bantuan hari raya selalu 
kasip cliberikan? 

Djawaban: Terletak pada pembuatan otorisasi. 
10. Kepala bhg. R.K. Jogjakarta. 

a. Untuk penjelenggaraan dokumentasi jang bergambar 
diminta supaja alat pemotret jang sudah disanggup
kan buat tiap2 Kantor Urusan Agama Propinsi segera 
dapat cliberinja. 

Djawaban : Hal ini sudah mendapat djawaban dari 
Kepala Perbendaharaan Kementerian Agama, bahwa 
berhubung dengan keadaan keuangan Negara, dipan
dang pembelian alat pemotret itu belum sangat diper
lukan. Tetapi baik djuga bahwa hal ini kami runding
kan dan kami usulkan lagi kepada fihak jang ber
sangkutan. 

b. Mengingat djumlah bantuan~ jang diterima oleh bagian 
Katolik dapat dikatakan sangat kurang, kami minta 
supaja djumlah bantuan itu ditambah, agar kelihatan 
pantas. 

Djawaban: Tentang banjak sedikitnja bantuan itu 
tergantung kepada keadaan keuangan Negara. 

Setelah pertanjaan2 dan keterangan2 seperti diatas didja
wab dan diberi penerangan seperlunja, rapat dapat dihabisi 
pada djam 01.00 dan ditutup dengan adat Katolik. 
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SIDANG KEDUA 

Tem.pat : Pengin.apan. ELDORADO. 
Tanggal : 27 Djuni 1955. 
Dja.m 09.00 - JJ.10. 
Pimpinan: R. Ch. J. Widisiswaja. 

1. PENDIDIKAN AGAMA. 

Setelah rapat dibuka oleh pimpinan rapat setjara Katolik, 
maka waktu diserahkan kepada pembitjara, ialah Pemimpin 
Seksi Pendidikan Agama R.K. 

a. Pengusulan guru= agama. 
Oleh pembitjara dibentangkan bahwa berdasarkan atas 

Penetapan Menteri Agama No. 18 tahun 1954 semua usulan 
guru= agama R.K. harus melalui Kantor Pendidikan Agama 
Kabupaten. Tjara ini semata-mata hanja agar dapat diketahui 
dan Kantor Pendidikan Agama Kabupaten tidak berhak me
rubah ataupun menambah. Dengan ini dimaksudkan agar ber
djalannja pengusulan dapat berdjalan lebih lantjar. Djika di
sana-sini timbul kurang kelantjaran, dianggapnja semua ini 
karena adanja masa peralihan. 

Pengumuman bahagian R.K. Kementerian Agama tanggal 
18 Desember 1954 No. G/Vl/17749 sedianja untuk menolong 
sekedarnja, sebelum ada pendjelasan tentang tjara pelaksana
an Penetapan No. 18 tahun 1954. Tetapi karena Peraturan 
Menteri tadi harus sudah berdjalan mulai 1 Djanuari 1955, 
maka semua pengusulan setjara lama jang diterima bulan 
Desember 1954 terpaksa dikembalikan agar disesuaikan dengan 
peraturan tersebut. Sebahagian besar pengusulan sudah ber
djalan lantjar, ketjuali satu dua tempat sadja. Oleh pembitja
ra disajangkan bahwa tidak semua dalam peraturan itu sesuai 
dengan kehendaknja. Sekarang peraturan tersebut akan ditin
djau kembali, tetapi penjelesaiannja belum ada. Semoga dalam 
rapat ini didapat penjelesaian ini. 
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b. Laporan peladjaran Agama. 
Untuk mempertanggung djawabkan pengeluaran Pemerin

tah maka dari para guru agama setiap bulan harus ada laporan 
peladjaran agama. Setiap triwulan maka Kantor Pendidikan 
Agama Propinsi harus diberi laporan. Adapun oleh Kuap tiap 
semester harus mengirim laporan djuga setjara kolektip kepa
da bahagian R.K. di Pusat Kementerian Agama, sesuai dengan 
tjontoh jang telah disampaikan. 

c. Pengawasan tentang djalannja peladjaran agama. 
Pengawasan tentang isi dari peladjaran agama adalah 

tugas Geredja, dimana kita tidak dapat mentjampuri. Memang 
tentang penilikan peladjaran hingga sekarang belum dapat 
diselesaikan, tetapi lambat-laun tentu diusahakan. Adapun me
ngenai pengawasan jang non tehnis adalah tugas dari Kantor 
Pendidikan Agama dengan bahagian jang bersangkutan. Ka
rena administrasi untuk beberapa agama harus uniformil, 
maka dengan sendirinja perlu ada kerdja sama antara Geredja, 
Kapenda dan bahagian R.K. sendiri. 

d. Bantuan perguroan agama. 
Tjara mengadjukan permintaan bantuan perguruan agama 

hendaknja didjalankan seperti jang sudah-sudah. Kesulitan 
memang tidak terletak pada daerah2, tetapi pada Pusat, (tjon
toh tahun 1954). Berhubung dengan Keuangan Negara, ter
paksa Pusat Kementerian ikut membatasi pengeluaran ini, jang 
berdasarkan atas plafond 1953. Jang akan mendapat perhatian 
terutama Seminari-Seminari dan perguruan-perguruan agama. 
Novisiat para Broeder dan Suster djika tidak membutuhkan 
sekali, tidak akan dilajani. Seperti diketahui, uang jang dise
diakan untuk keperluan ini hanja Rp. 300.000,- Djika djumlah 
perguruan agama, Seminari dan Novisiat-Novisiat bertambah 
dengan sendirinja besarnja bantuan masing2 mendjadi berku
rang, karena perlu untuk diratakan. 

e. Biaja peladjaran agama. 

Biaja ini dapat dibagi dua : 
1. biaja untuk guru:s, dan 
2. biaja untuk murid2

• 

Dari Djapenda memang ada hasrat untuk rnemenuhi ke
butuhan itu. Tentang alat tulis-menulis untuk murid= tidaklah 
perlu ada diskriminasi berdasar agama. Adapun buku untuk 
pegangan guru agama R.K. Kementerian Agama berpendapat 
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bahwa isi dari buku pegangan ini adalah kompetensi Geredja. 
Dari fihak Geredja sudah diterima buku2, hanja pembeliannja 
sukar didapatnja. 

f. Guru Agama pada Rumah2 pendjara. dan Asrama-asrama. 
Tentang pengusulan guru agama ini belum mendapat 

penjelesaian jang pasti. Atas dasar surat dari Djapenda maka 
pengusulan harus diselesaikan oleh Kementerian Agama Bhg. 
R.K. sendiri. Tetapi kemudian timbul pandangan perlu tidaknja 
ada persetudjuan terlebih dahulu dari Djapenda, maka Dja
penda berpendirian tetap seperti jang sudah 2

, tetapi bapak 
J. Ibrahim tidak berani menanda tangani djuga. 
2. Laporan seksi pendidikan agama R.K. pada Pusat Kemen

terian Agama. Sudah diuraikan diatas. 
3. Laporan Daerah tentang Pendidikan Agama R.K. 

Laporan ini sudah disampaikan setjara tertulis, dan disusul 
dengan pertanjaan2 dan usuP, sebagai berikut: 

2. USUL2 DAN PERTANJAAN•. 

D jawa. Timur: 
Penetapan Menteri Agama No. 18 tahun 1954 saja pandang 

ada fatsal2 jang bertentangan dengan putusan bersama Menteri 
PPK dan Menteri Agama tentang pengusulan. Maka akibat 
dari Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 1952 bahagian 
Roma Katolik, mempunjai 3 seksi : Umum, Pendidikan dan 
Penerangan. Menurut Peraturan Menteri Agama No. 10 tahun 
1952 maka semua hal jang ada hubungannja dengan keagamaan 
Katolik, adalah urusan bahagian Roma Katolik, tetapi sekarang 
ada jang diurus oleh bahagian lain. Dengan adanja Peraturan 
No. 18 tahun 1954 ini, maka djalannja urusan pendidikan 
Agama R.K. makin mendjadi lebih lambat, karena semua pe
ngusulan guru agama, jang sudah berdjalan lantjar dengan 
diurusi bahagian Katolik sendiri, harus meliwati KAPENDAK, 
sedang di KAPENDAK tidak ada bahagian Roma Katolik, se
hingga tugas ini terserak dimana-mana. 

Fatsal : Ila. - Inspeksi. 
Apakah bahagian R.K. mempunjai tugas pekerdjaan Inspeksi? 

Djika dipegang oleh Djapenda, maka hal ini saja anggap 
tidak pada tempatnja. Djika administrasi dipersatukan dengan 
Djapenda hendaknja ada pula bahagian R.K. pada Djapenda. 
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Saja berpendapat, bahwa inspeksi tidak dapat dilaksanakan 
oleh orang jang bukan R.K. Apakah tidak dapat diadakan 
Inspektur peladjaran Agama R.K.? Kalau inspektur peladjar
an Agama R.K. tidak dapat diadakan, hendaknja tugas ini di
serahkan kepada bahagian R.K. agar sesuai dengan Peraturan 
l\1enteri Agama No. 33. 

Tentang keuangan, saja berpendapat bahwa djalan jang 
terpendek ialah djika pertanggungan djawab keuangan ini da
pat dipinta oleh Djapenda dari bahagian R.K. Pusat Kemen
terian Agama. 

Usul-usul : 
1. Tjara mengadjukan pelamaran supaja persis Peraturan 

bersama Menteri Agama dan Menteri P.P. & K. 

2. Pekerdjaan bahagian R.K. djangan terserak-serak pada 
beberapa instansi. 

3. Anggaran belandja supaja ada pada bahagian R.K. sendiri, 
djangan dipersatukan dengan Djapenda supaja lantjar. 

Djawaban: 
Kapendak dan Kepala Kuap ada mempunjai pandangan lain1

• 

1. Kesulitan semua ini karena masih dalam masa peralihan. 
2. dan 3. Pemisahan adalah sukar. Kewadjiban kita hanja 
mengerdjakan instruksi dari Pusat. Tentang usul itu tidak da
pat ditentukan disini, tetapi akan didjadikan saran dalam pem
bitjaraan pada rapat koordinasi. Djapenda tidak mungkin min
ta pertanggungan djawab kepada Pusat Kementerian. Tjara• 
penjelesaian hanja dapat ditjapai dengan djalan musjawarat. 

Djawaban dari Sdr. Kepala Djapenda. 

Saudara pimpinan dan Saudara= sekalian. 
Terlebih dahulu saja utjapkan salam dan bahagia. Saran 

dari Dj. Timur itu, tidak dapat terlepas dari asal mula adanja 
pemberian tugas kepada bahagian Kristen dan Roma Katolik. 
Jang mendjadi persoalan ialah: Apa jang akan dikerdjakan, 
sesudah terang ada Djawatan Pendidikan Agama dan ada 
Seksi Pendidikan Agama pada bahagian Kristen dan Roma 
Katolik. Sewaktu Konperensi di Bandung telah pernah dita
warkan adanja 3 seksi atau perwakilan pada Djawatan jang 
bersangkutan, tetapi hasilnja seperti apa jang ada sekarang 
ini. Pula kesulitan terletak pada technis begroting dan tentang 
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pertanggungan djawab. Kedua-duanja ini ditetapkan pada 
Kepala Perbendaharaan dan Kepala Djawatan, penetapan ma
na semuanja ada ditangan Menteri Agama. Jang mengenai 
pendidikan masuk pada pos Djawatan Pendidikan Agama. Di
akui bahwa administrasi dan politik djalannja agak ruwet. 
Ini semua dapat diselesaikan umpamanja Kepala bahagian RK 
dan bahagian Kristen mendjadi penanggung djawab tentang 
finansiil dan materiil. Tetapi njatanja Djapenda tidak dapat 
apa= tentang hal ini. Sampai sekarang- tidak diketahui berapa 
dibutuhkan dan berapa adanja begroting. Siapa jang dikuasai 
bahagian Kristen dan Roma Katolik Djawatan Pendidikan 
Agama tidak dapat mengontrol. Djawatan tidak mungkin 
minta pertanggungan djawab kepada bahagian R.K. di Pusat 
Kementerian Agama. Jang terpenting ialah adanja begroting, 
tentang usut= bukan soal. 

Tentane; alae'. Jane; membeli alat1 hanja Djapena dan 
dikirim kedaerah kepada perbendaharaan. (Bahagian R.K. 
bukan perbendaharaan). Untuk melantjarkan hal ini, maka 
dit.iari djalan dan disusun satu penetapan oleh Djapenda dan 
bahagian R.K. Pusat Kementerian. (Diakui tidak sempurna). 
Dengan ini Djapenda inschakkelen bahagian R.K. Karena peker
djaan dipegang oleh Inspektorat, maka angka11 jang berikut 
tidak didapat. 

Djawa-Barat. 
Penetapan Menteri Agama No. 18 th. 1954 sedianja untuk 

melantjarkan, tetapi hasilnja djustru sebaliknja. Saja meng
usulkan supaja diteruskan kepada jang berwadjib agar pem
buatan suatu penetapan selalu dengan pertimbangan dan nase
hat dari daerah. 

Saja usulkan supaja di Djapenda dan Kapenda11 diadakan 
pegawai bahagian R.K. Tetapi lebih baik djika pertanggungan 
djawab diberikan kepada bahagian R.K. sama sekali. 

Djawab pimpinan rapat. 
Usul ini dapat dipergunakan sebagai saran. Jang mengenai 

pegawai di Djapenda dan Kapenda, memang setjara informil 
sudah mendapat persetudjuan dari Djapenda, dan akan diusul
kan. 
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Djo.wab Kepala Djapenda. 
Usul agar 100% diberikan kepada bahagian R.K. hanja 

untuk diusulkan lebih landjut. 

Tentang pegawai R.K. pada Djapenda memang diharapkan 
oleh Djapenda sendiri seperti harapan dari Djaura. Namun ini 
semua diperlukan pula suara bulat dari daerah2 dan bahagian 
Kristen. Usul ini saja terima sebagai saran. 

Djawa Tengah. 
Saja perkuat pertama usul dari pembitjara pertama dan 

kedua. Sebagai tambahan perlu saja terangkan, bahwa meng
ingat di Kapendak= itu tidak ada bahagian R.K. sudah memberi 
kesan, bahwa Kapendak itu hanja untuk guru• agama Islam. 
Beslit1 guru agama sering sekali lambat penjelesaiannja. Ten
tang memberi tanda tangan, Kapendak tidak tentu mau mem
berikannja, karena merasa hanja berkuasa atas Sekolah' 
Rakjat sadja. Sedang guru1 agama R.K. (para Paderi) meng
adjar bail< pada Sekolah Rakjat ataupun Sekolah Landjutan. 
Apakah perlu Kapendak memberi tanda tangannja? 

Sumat.era Selatan. 
Saja perkuat usur dari pembitjara jang terdahulu. 
Sampai sekarang saja masih memakai systim lama. Se

karang saja bertanja, apakah kekuasaan itu dapat didelegir
kan oleh Kapendak kepada bahagian Katolik? 

Djawab D japenda : 
Saja akui, bahwa pada praktiknja memang betul namanja 

Kapendak, tetapi jang diurusi hanja guru1 agama Islam sadja. 

Disamping itu Kepala Djapenda menjanggupkan, akan 
menanda tangani segala usur pengangkatan guru2 Agama R.K. 
untuk tahun peladjaran 1954/1955 jang hingga waktu itu belum 
dapat diangkat. 

Sumat.era Utara. 
Pembitjara menerangkan belum pernah menerima alat' 

Pendidikan Agama R.K. Murid2 melihat teman1nja jang ber
agama Islam menerima alaf', sedang dirinja tidak. Bukankah 
itu dapat menimbulkan rasa jang bukan-bukan? 
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Djawab I\epala D japenda : 
Alat' sudah dikirim kepada Kantor' Pendidikan Agama 

daerah. Djika gurull Agama menghendaki mendapat alat• itu, 
supaja datang kepada Kapendak setempat, dengan membawa 
surat keterangan dari Kepala Sekolah tentang banjaknja murid 
sekolah pada tiap kelas dan surat pengangkatan mendjadi guru 
agama. 

Daerah Tapanuli. 
Apakah permintaan honorarium tidak dapat didasarkan 

hanja atas surat pengangkatan, berarti boleh mengadjar diluar 
gedung sekolah. 

Tempat memberi pendidikan Agama pada S.R. Negeri jang 
menganut beberapa matjam Agama seharusnja ada digedung 
sekolah. Tetapi karena kekurangan tempat, maka rakjat ada 
jang mendirikan gedung agama jang bentuk dan wudjudnja 
djauh dari memuaskan. Apakah Pemerintah tidak dapat men
desak kepada daerah otonoom ten tang didirikannja lokal ini? 

Sebelum masuk sekolah sering diadakan ibadah dan latih
an agama (Njanjian2

) pada Sekolah Rakjat Negeri. Bagaimana 
pendapat pimpinan rapat? 

Djawab pimpinan : 
Permintaan honorarium, tidak dapat berdasarkan atas 

beslit semata-mata, perlu ada tanda tangan dari Kepala Seko
lah jang bersangkutan, jang menjatakan berapa kali guru
agama itu mengadjar. 

Kalau memang tempat tidak ada, peladjaran agama dapat 
diberikan diluar gedung Sekolah. 

Mengenai usul kepada daerah otonoom, memang susah 
untuk mentjari djalan. Untuk keperluan itu, kami berpendapat, 
bahwa lebih baik Saudara Kepala bahagian R.K. daerah Tapa
nuli mengadjukan permohonan kepada Kementerian P.P. & K. 
dan tembusan dikirim kepada kami. 

Tentang pertanjaan jang terachir kami harap Saudara 
mengadakan usul lagi tertulis. 

Sulawesi. 
Mohon supaja Kapendak diberi tembusan beslit1 guru 

agama. 

Djawab pimpinan : Akan dilaksanakan. 
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Nusa. Tenggara. 
Saja usulkan supaja susunan pegawai pada Kapendak di

sesuaikan dengan banjaknja murid jang diurusi. Karena di 
Nusa Tenggara murid• jang beragama Katolik merupakan 
majoriteit, hendaknja djumlah pegawai jang beragama Katolik 
di Kapendak disesuaikan dengan djumlah itu. 

Alat2 tulis-menulis kurang sekali, demikian pula buku pe
gangan (handleidingen). Saja minta supaja dapat dipenuhi oleh 
Kementerian Agama. 

Djika di Djapenda diadakan pegawai bahagian R.K. dja
nganlah hendaknja pegawai tadi hanja berpangkat djuru tik 
sadja. 

Djawab pimpinan : 
Mengenai susunan Kapendak di Nusa Tenggara, sudah 

kami rundingkan dengan Djapenda dan akan diusahakan per
ubahan. Diakui oleh pimpinan bahwa didaerah Nusa Teng
gara ada daerah2 jang majoriteit beragama R.K., namun 
hingga sekarang masih sukar sekali membentuk Kantor pen
didikan agama R.K. 

Kami minta apabila Saudara menghendaki adanja per
ubahan seperti jang Saudara inginkan, supaja Saudara me
njampaikan rentjana perubahan itu kepada Pusat Kemente
rian jang sudah didukung oleh rakjat Nusa Tenggara. 

Alat tulis-menulis, daftar Iaporan dan daftar pengusulan 
sudah diusahakan akan diberi dari Kementerian, harap Sdr. 
sabar menunggunja. Tentang buku2 pegangan guru, ditunggu 
penawaran' dari Penerbit. Untuk membeli buku: itu, harus 
ada faktur jang diadjukan kepada Kementerian Keuangan, 
Perbendaharaan Kementerian Agama, Sekretaris Djenderal 
Kementerian Agama, dan Djawatan Pendidikan Agama. 

Karena dipandang perlu adanja termijn kedua, maka 
kepada Saudara hadlirin jang akan mempergunakan termijn 
kedua, diberinja kesempatan. Sebelum termijn kedua dimulai, 
maka Kepala Djapenda dan Sdr. M. Junus rneninggalkan ra
pat chususi bahagian R.K. karena perlu mendatangi rapat 
Jain. 

Termijn kedua dimulai dan dipergunakan oleh : 
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D jawa-Barat. 
Saudara Kepala bahagian R.K. dari Kuap Djawa Barat, 

menjarankan, agar apabila permintaan diadakannja bahagian 
R.K. di Djapenda, Kapendap dan Kapendak itu dikabulkannja, 
djangan sampai penempatan tersebut merupakan pemindahan 
seksi Pendidikan R.K. dari Kuap ke Kapendap dan penempatan 
tersebut supaja sungguh:: mempunjai tingkat bahagian, jang 
chusus mengurangi urusan R.K. 

Pun tidak dapat disetudjui adanja penilikan pendidikan 
agama R.K. jang dilakukan oleh orang jang tidak beragama RK. 
Djawab pimpinan : 

Usu! tersebut akan diteruskan dan dimintakan supaja ada 
bahagian R.K. di Kapenda, jang mengurusi penilikan pula. 

Daerah Tapanuli. 
1. Guru agama jang dibiajai oleh Geredja Katolik, supaja dibe

ri besht dar1 _1Jemerintah sebagai Guru agama "buiten 
bezwaar van de Lande". 

2. Pegawai bulanan jang ditugaskan sebagai guru agama 
supaja dapat diberi beslit sesudah 3 bulan. 

3. :Mohan perhatian tentang guru agama jang tidak dibajar 
gadjinja. 

4. Penilik dan/atau pemeriksa guru agama R.K. supaja dapat 
diberi beslit honorair atau buiten bezwaar van de Lande. 

5. Mohan perhatian tentang adanja kesulitan tentang guru 
Agama bangsa Asiug. 

Djawab pimpinan : 
1. Tjukup diberi oleh Kuam daerah Tapanuli. 
2. Kesulitan terletak pada daerah, bukan dari Kementerian 

Agama. 
3. Achterstand (karena terlalu lambat mengadjukannja) ti

dak dapat diterima. 
4. Akan diusahakan. 
5. Tentang guru agama bangsa Asi.ng ini, kabar terlambat 

diterima di Pusat Kementerian Agama, dan soalnja di
sangka Pastor memasukkan politik kepada anak sekolah. 

D jawa Tin1ur. 
Saja usulkan supaja semua hal jang berhubungan denga.n 

soal R.K. pertanggungan djawab seluruhnja diserahkan ke
pada bahagian R.K. 
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Djawa.b pim.pina.n· : 
Usul Saudara kami djadikan saran dalam perund.ingan 

rapat koordinasi dan rapat Pimpinan Kementerian Agama. 

Daerah Istimewa Jogjakarta. 
Memperkuat usul Djawa Timur dengan menundjuk per

aturan bersama fa ts al 4. 

Dja.wa.b pirnpina.n : Seperti djawaban kami kepada Dj. Timur. 
Setelah ternjata waktu sudah siang dan persoalan sekitar 

pendidikan agama R.K. belum selesai, rapat ditunda untuk 
dilandjutkan pada malam hari. 

Rapat ditutup setjara Katolik pada djam: 13.10. 
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SIDANG KETIGA 

Tempat : Pengina.pan. ELDORADO. 
Tanggal : 27 D;uni 1955. 
Djam 20.00 - 22.00. 
Pimpinan: R. Ch. J. Widisiswa;a. 

I. LAPORAN SEKSI PENDIDIKAN AGAMA R.K. PUSAT 
KEMENTERIAN. 

a. Guru• Agama R.K. jang sudah dapat diangkat sampai tgl. 
1-1-1955. (Lihat lampiran daftar adanja guru• agama RK). 

b. Bantuan Perguruan Agama Roma Katolik. 

Setelah permintaan bantuan untuk tahun 1954 ini diadju .. 
kan, maka Pemerintah hanja memberikan uang sebesar 
Rp. 13.362.-

0leh karena bantuan ini terlalu sedikit dan tidak mungkin 
untuk dibagi-bagikan, maka bantuan tersebut ditolaknja. 
Sampai lama bahagian R.K. menunggu keputusan lain dari 
Menteri Agama. Achirnja diberinja bantuan sebesar 
Rp. 300.000,- dengan keterangan, bahwa bantuan itu untuk th. 
1955. Setelah dimintakan keterangan dari pihak Perbendaha
raan, didjawab sambil lalu bahwa bantuan itu untuk tahun 
1954, djadi untuk tahun 1955 masih akan diberinja lagi. Di· 
minta kepada hadlirin supaja mendesak kepada jang berke
pentingan, supaja segera mengadjukan permintaan bantuan 
untuk tahun 1955. 

Pendjelasan pimpinan rapat. 
Saudara2

• Sebelum rapat dilandjutkan, perlu kiranja kami 
berikan sekedar pendjelasan mengenai pelaksanaan pemberian 
bantuan. Bantuan untuk Kementerian Agama itu diberinja 
oleh Kementerian Keuangan, tidak sekaligus untuk keperluan 
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satu tahun. Pemberian bantuan dilaksanakan dengan tjara 
angsura.n, dan diberikan pada tiap-tiap triwulan. Atas usulan 
permintaan setiap triwulan maka Kementerian Agama diberi 
!credit dari Kementerian Keuangan atas dasar permintaan 
jang diadjukan itu, jang diberatkan kepada mata anggaran 
Kementerian Agama. Apabila permintaan kredit itu tidak akan 
melanggar Anggaran belandja Kementerian Agama, Kemente
rian Keuangan baru dapat menjetudjui pemberian kredit. Besar 
dan ketjilnja kredit ini ditentukan oleh Thesauri Djenderal. 
Kredit baru tidak dapat diberinja, apabila pengeluaran sebe-

. lumnja itu belum dipertanggung djawabkan. Tjara sematjam 
ini biasanja menjebabkan terlambatnja pengeluaran uang lain
lainnja. Kami harap supaja Sdr.2 dapat mengerti kepada 
tjara pengeluaran uang sematjam itu, djangan mengira sekalP, 
bahwa pengeluaran uang itu, sama sekali terletak pada kekua
saan Kementerian Agama. 

Seba.bis penerangan tersebut, maka kesempatan bertanja 
diberikan kepada hadlirin, dan dipergunakan oleh : 

Djawa Barat. 
1. Sekalipun Novisiat para Suster Clarissen di Tjitjuruk bu

kan merupakan perguruan agama, tetapi perlu mendapat 
bantuan, apakah tidak mungkin diberinja? 

2. Biasanja permintaan bantuan perguruan agama baru da
pat diadjukan setelah menerima bantuan untuk ta.bun jang 
lampau. Bagaimanakah tjara jang sebenarnja? 

Nusa Tenggara. 
1. Untuk guru agama pada rumah2 pendjara, mengapa hingga 

kini belum diberi beslit? 
2. Menilik bertambahnja djumlah perguruan agama, saja 

minta supaja bantuan untuk itu diperbesar. 
3. Tentang dirubahnja bantuan untuk tahun 1955 mendjadi 

ta.bun 1954 itu, saja minta supaja dari Pusat diberikan 
keterangan tertulis. 

4. Mohon diberi keterangan tentang batas-batasnja perguruan 
agama jang guru agamanja mendapat honorarium dan jang 
tidak. 

Djawa Timur. 
1. Usul saja eeperti usul Nusa Tenggara jang keeatu dan ke

dua. 
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2. Saja tidak dapat menjetudjui pengiriman bantuan perguru
an agama langsung kepada jang berkepentingan. Untuk 
mendjaga nama Kantor Urusan Agama, diminta supaja 
bantuan itu dikirim melalui Kantor Urusan Agama Propinsi 
jang bersangkutan. 

Djawab pimpinan. 
Sebelum semua pertanjaan didjawab, perlu kiranja kami 

beritahukan, bahwa besar ketjilnja bantuan itu ditentukan oleh 
Kementerian Keuangan berdasar atas plafond 1953. Meskipun 
demikian, kami akan berusaha, supaja djumlah bantuan itu 
dapat diperbesar, mengingat adanja rentjana 5 tahun. 

Selandjutnja, mengingat akan bertambahnja djumlah per
guruan agama jang mengadakan permintaan bantuan, dengan 
sendirinja djumlah uang bantuan jang sudah tetap besarnja itu 
(Rp. 300.000,-) harus disama ratakan, sehingga mungkin 
suatu Seminar akan menerima bantuan lebih ketjil dari pada 
bantuan jang telah diterima pada tahun jang sudah lampau. 
Lain djalan rupanja belum mungkin. 

Pada principe-nja jang mendapat prioriteit bantuan per
guruan agama ini, ialah Seminari (Perguruan Tjalon Paderi) 
bukan perguruan:i agama seperti Novisiat. 

Apabila ada satu dua Novisiat jang betul2 memerlukan 
bantuan, harus djelas diterangkan pada surat permintaan ban
tuan. 

Djanganlah hendaknja kita mengadjukan permintaan ban
tuan berdasarkan atas banjaknja djumlah bantuan kepada 
Madras ah. 

Tentang peladjaran agama pada sekolah tersebut (Semi
nari) honorarium kepada guru:i agamanja sedang dihentikan, 
tetapi hal ini oleh Pusat akan ditindjau kembali. 

Keterangan tentang bantuan untuk tahun 1954 akan dipe
nuhi dengan keterangan tertulis. 

Peladjaran agama pada asrama tidak dibajar. karena di
anggap, bahwa anak2 diasrama itu sudah mendapat peladjaran 
agama pada sekolah2 jang sudah dibiajai oleh Pemerintah. Djika 
anak2 tadi tidak mendapat peladjaran agama disekolah, pada 
surat usul pengangkatan guru honorarium harus dinjatakan. 

Sumatera. Utara: 

Mohon pendjelasan tentang guru agama tetap dipelosok2
• 
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Djawa Tengah: 
Saja mengharap supaja pembagian uang bantuan pergu

ruan agama dibitjarakan dahulu dengan bahagian R.K. di Kuap 
jang bersangkutan. 
Djawa Timur: 

Saja tetap mohon supaja pengiriman bantuan djangan 
dikirim langsung kepada jang berkepentingan, tetapi melalui 
Kuap. 

Saja berpendapat, bahwa Novisiat itu tidak perlu men· 
dapat bantuan. 
Djakarta Raya: 

Mohon kepada jang berwadjib supaja diusulkan, agar gu
ru agama pada sekolah= jang letak tempat pekerdjaannja lebih 
dari 5 km. dari kediamannja diberikan uang djalan seperti 
para guru agama pada Rumah2 pendjara dan Asrama2

• 

Djawaban: 
Surat edaran dari Kementerian P.P. & K. tentang guru2 

agama tetap dipelosok-pelosok itu belum kami peladjari, djika 
berguna tentunja akan dipergunakan djuga. 

Pembagian bantuan perguruan agama tidak perlu dengan 
persetudjuan dari Kuap, agar dapat lebih lantjar dalam pelak
sanaannja. Adapun tjara pembagiannja akan dirundingkan de
ngan instansi Geredja Katolik jang ada sangkut-pautnja dengan 
persoalan tersebut. 

Karena kebakaran Kantor Urusan Agama Propinsi Djawa 
Tengah, maka perguruan agama Purworedjo, terpaksa tidak 
mendapat bagian dari bantuan perguruan jang sudah dibagi
nja, karena surat permintaannja turut terbakar dan Pusat Ke
menterian belum menerima surat permintaan itu. 

Memang pada principe-nja jang mendapat prioriteit ban
tuan perguruan agama ialah: Seminari~. Untuk Novisiat harus 
ada pertimbangan2 dengan alasan= jang tepat. 

Tentang pengiriman bantuan perguruan agarna, kalau 
Kuap Djawa-Timur minta diistimewakan, kami tidak berkebe
ratan. Tetapi keistimewaan dalam hal ini kami rasa tidak perlu. 

Usu! dari Djakarta-Raya kami perhatikan dan akan kami 
teruskan kepada jang berwadjib. 
Penutup. Setelah tidak ada pertanjaan lagi, dan dipandang 
tidak ada hal2 jang perlu diberikan penerangan, maka rapat 
ditutup pada djam: 10.00. 
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SIDANG KEEMPAT 

Tempat : Penginapan ELDORADO 
Tanggal : 27 Djuni 1955. 
Djam 22.15 - 24.00. 
Pimpinan: R. Ch. J. Widisiswa;a. 

I. SEKSI PENERANGAN BAHAGIAN R.K. 

Rapat dibuka oleh pimpinan dengan upatjara Katolik. 
Sesudah pemimpin menjampaikan beberapa perkataan jang 
berhubungan dengan rapat tersebut, waktu diserahkan kepada 
Pemimpin seksi Penerangan, jang memulai rapat dengan pidato 
sebagai berikut : 

Saudara ~ sekalian. 

Menurut atjara beberapa hal perlu kita tindjau bersama, 

misalnja: 

a. Memelihara hubungan baik · dengan R.R.I. Diantara 
kita ada jang didalam kesempatan berbitjara dimuka tjorong 
radio, dan ada jang tidak. Mungkin karena ditempat itu tidak 
ada pemantjar, mungkin djuga karena keperluan sudah diurus 
dan ditjukupi oleh pihak Geredja, atau teman lain. Tetapi bah
wa seruan melalui R.R.I. itu amat penting, tentu diakui oleh 
semua orang. 

Mereka jang mementingkan urusan politik, tidak ada dje
mu-djemunja membitjarakan prinsip= dan tudjuaanja melalui 
R.R.!. Orang jang tebal djiwanja dalam hal kesenian atau 
kebudajaan pun suka mempergunakan tjorong radio untuk me
ngemukakan pendapat atau hasil usahanja. Begitupun kita jang 
mempunjai tugas memperhatikan segala sesuatu jang bertalian 
dengan urusan Katolik, tentu tidak akan membiarkan kesem-
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patan jang ada, memakai tjorong radio sebagai alat untuk 
menjampaikan berita atau pandangan jang perlu kepada masja
rakat ramai. Banjak masalah~ Katolik jang dapat dikemukakan 
melalui tjorong radio, misalnja : 

1. Soar jang berhubungan erat dengan kepentingan dimasing
masing tempat. Mungkin mengenai soal kesusilaan, kewa
nitaan, kebudajaan. Mungkin mengenai kesenian jang akan 
menambah meriah perajaan hari Ahad. 

2. Soar jang bertalian dengan pendidikan berdasarkan azas 
Katolik, dengan tudjuan mentjapai kesempurnaan, menu
rut dasar hidup Santo Agustinus, atau Santo Ambrisius, 
Santo Fransiscus, Don Bosco, Santa Theresia Ketjil atau 
Santa Theresia dari Avilla dan sebagainja. 

3. Soal-soal jang bertalian dengan kenegaraan, dimana dapat 
dikemukakan djuga prinsip2 Katolik jang sudah diutarakan 
didalam e:isiklik~ Seri Paus, supaja mendjadi pertimbang
an umum. 

4. Kebutuhan umat Katolik jang hanja dapat dipenuhi ole:h 
Imamnja, hingga nampak bahwa djumlah Imam di Indo
nesia perlu ditambah dan dibantu dari Luar Negeri, kare
na Imam Indonesia djauh belum mentjukupi. Semua itu 
dapat dengan terang diutarakan melalui tjorong Radio. 

5. Sifat keadaan Geredja, jang menjatakan bahwa Geredja 
Katolik itu adalah KAW AN, bukanlah LAW AN dari Peme
rintah. Pun hubungan antara Negara dan Geredja, Geredja 
dan Pendidikan, Geredja dan Pernikahan, amat perlu diu
tamakan melalui radio. Kiranja tidak sedikit gunanja untuk 
membitjarakan Kemerdekaan Agama di Indonesia, supaja 
tidak ada salah faham tentang hal ini. 

~ 

Dengan melalui tjorong radio hal-hal tersebut dapat di
djelaskan untuk masjarakat Indonesia. 

Untuk mengatur semua itu dengan baik, melaksanakan 
dengan basil jang kita harapkan, perlu hal itu diurus oleh 
pegawai dengan tertentu, tidak dengan sambil lalu. Dengan 
djalan ini hubungan dengan R.R.I. akan dapat dipererat, di
pelihara dengan baik, hingga dari pihak R.R.!. ada kepuasan, 
karena segala sesuatu jang dikemukakan memenuhi sjarat 
dengan mutu jang tjukup tinggi. 
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Maka teranglah bahwa penambahan pegawai tmtuk pene
rangan, bukanlah suatu kemewahan, tetapi untuk mendjaga 
tambah baiknja pelaksanakan tambahnja pegawai untuk ke
perluan Penerangan. Dengan daerah memerlukan tambahan 
pegawai untuk keperluan Penerangan. Dengan djalan ini 
masjarakat Indonesia dapat mendengar prinsip-prinsip Katolik 
jang diutarakan dengan lebih teratur. Mereka akan mempunjai 
gambaran Geredja Katolik jang sebenarnja, jang didalam 
Negara Indonesia sudah mempunjai kedudukan seperti Agama 
lainnja, Islam dan Kristen. 
b. Untuk mengadakan kerdja-sama jang sebaik-baiknja 
dalam urusan penerangan perlu kita menindjau lebih dahulu 
kewadjiban apa jang mendjadi tugas bagian kita dalam hal 
ini. Bagian Katolik pada kementerian Agama bertugas, untuk: 
1. Turut berusaha, mengadakan penjanggahan atau menjang

kal serangan jang ditudjukan kepada Kementerian Agama. 
2. Turut berusaha menjelesaikan visum bagi mereka jang 

akan masuk ke Indonesia, jang ada sangkut-pautnja dengan 
kepentingan Katolik. 

4. Turut berusaha menjelesaikan soal-soal atau perselisihan 
jang timbul karena perbedaan Agama. 

5. Mengadakan penerangan segala apa jang berhubungan de
ngan agama Katolik, supaja Pemerintah pada umumnja 
tidak mempunjai gambaran jang tidak semestinja terha
dap Geredja. Begitupun sebaliknja. 

Mengingat akan hal itu semua, kiranja penting sekali 
kita dapat berhubungan dengan baik, dengan mengingat kea
daan masing-masing: 

pertama dengan instansi Geredja; 
kedua dengan instansi Pemerintah; 
ketiga dengan badan-badan dalam masjarakat ramai 
pada tempat kita. 

Hubungan jang baik ini tentu dapat mewudjudkan kerdja
sama jang akan memudahkan pekerdjaan penerangan. 
C. Saudara sekalian. Salah satu usaha dalam penerangan 
ialah menambah banjaknja batjaan Katolik. Kita dapat men
tjoba menguraikan beberapa prinsip Katolik clidalam madjalah 
atau surat harian setempat. Kita dapat mentjoba membuat 
brosur, jang naskahnja dapat disampaikan kepada bahagian 
D, melalui atau tidak melalui bahagian Katolik di Kementerian 
Agama. 
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Kita dapat menulis buku untuk MIMBAR AGAMA, jang 
sekarang diurus djuga oleh bahagian D. 

Mengenai usaha melalui madjalah atau surat harian, 
pelaksanaannja bergantung kepada kebidjaksanaan kita ma
sing-masing. Adapun tentang mengadakan rosur dan mengisi 
MIMBAR AGAMA, kita belum dapat menentukan tertjapainja, 
karena bergantung djuga kepada pertimbangan bahagian D. 

Maka dalam batas waktu jang kita miliki masing-masing kita 
dapat mentjoba untuk mentjapai maksud kita, mengadakan 
tambahan lektur Katolik. Mengingat akan keperluan ini, kami 
berpendapat, bahwa perlu benar menambah banjaknja pegawai 
Bahagian Katolik diberbagai-bagai tempat, teristimewa di 
Kantor Pusat Kementerian Agama sendiri. Baik mengingat 
kebutuhan dalam hubungan dengan R.R.!. maupun dalam usa
ha menambah banjaknja lektur Katolik, kita membutuhkan 
tambahnja tenaga-tenaga, dipusat dan didaerah, supaja dapat 
diharapkan basil pekerdjaan jang lebih baik, akan berguna 
dan berfaedah untuk dinas dan untuk keperluan sehari-hari. 

d. Saudara sekalian. Dalam usaha memberi penerangan, 
kita membutuhkan peringatan9 peristiwa jang terdjadi sehari=. 
Peringatan itu dapat kita ambil dari harian= atau madjalah 
jang ada pada kita. Himpunan peristiwa sematjam itu sering 
kali disebut dokumen. Oleh karena itu, kita untuk kepenting
an dinas membutuhkan membuat dokumentasi pekabaran, de
ngan susunan jang baik, teratur menurut djenis2 jang sama. 
Maka dokumentasi itu merupakan berbagai-bagai rubrik, 
misalnja: 

1. rubrik mengenai Dalam Negeri. 
2~ rubrik mengenai Luar N egeri 

3. rubrik keagamaan. 

4. rubrik kenegaraan, tindakan Kabinet, Parlemen dan 
Perwakilan lain=. Utjapan Presiden, Wk. Presiden dan seba
gainja. Dengan djalan ini, lain dari pada kita mempunjai him
punan soar' jang sedjenis, kita akan mudah mentjahari suatu 
hal jang sudah lama kedjadian. Dokumentasi jang rapi= akan 
merupakan bunga rampai peristiwa jang berharga, berfaedah 
untuk keperluan dinas, mungkin djuga untuk kepentingan 
sehari-hari. Tidak mustahil bahwa dalam satu tahun kita da
pat mewudjudkan suatu sedjarah jang pada lain waktu akan 
menolong kita sendiri dalam berbagai-bagai hal. Lain daripada 
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himpunan peristiwa seperti tersebut tadi, baik djuga kita 
mengadakan kumpulan gambar:i dari madjalah:i atau harian, 
jang ada hubungannja dengan dinas, peristiwa kenegaraan 
atau keagamaan. Gambar= itu akan menambah baik bagi urus
an penerangan. 

Saudara sekalian. 
Bagian Katolik dalam Kementerian Agama belum mem

punjai kedaulatan penuh, hingga merupakan djawatan. Oleh 
karena itu belum dapat membentuk anggaran belandja jang 
bebas menurut kebutuhan jang dikehendaki. Anggaran belan
dja bagi penerangan masih digabungkan pada Djawatan Pene
rangan Agama, jang akibatnja kerap kali belum memuaskan 
karena bertalian dengan bermatjam-matjam kesukaran. 

Untuk abonemen surat kabar harian, madjalah dan seba
gainja, untuk mentjetak brosur dan daftar=, Iatihan dan pem
belian buku9 bibliotik kerdja dalam tahun 1954 direntjanakan 
anggaran belandja Rp. 60.000,- djadi rata= tiap2 kwartal 
Rp. 15.000,-

Dalam tahun 1954 kita hanja dapat mengeluarkan brosur 
sebuah, peringatan Kongres Maria Kongregasi jang diadakan di 
Jogjakarta, dengan biaja tjetak: Rp. 5.700,-

Kesukaran:i dalam Penerangan bahagian Katolik akan 
dapat dikurangi, dengan pemindahan pengeluaran uang melalui 
Perbendaharaan Kementerian Agama sendiri, dan ditambahnja 
pegawai baik untuk Pusat Kementerian Agarna, maupun untuk 
Bagian Katolik Kantor= Agama Propinsi dan sesamanja. 

Achirnja kami mengharap, supaja Saudara2 memandang 
urusan penerangan itu adalah urusan kita bersama, jang harus 
kita tjintai dengan sungguh2

, dan bekerdja dengan kekuatan 
jang ada pada kita, untuk mentjapai basil jang mungkin dapat 
ditjapai. 

Saudara sekalian. 
Berbagai-bagai hal jang penting sudah kami sampaikan 

kepada Saudara sekalian. Untuk melengkapi kami haturkan 
disini, bahwa dalam tahun 1954 Penerangan Bahagian Katolik 
mengalami berbagai-bagai mutasi. Sehabis Sdr. Am. Alyandu 
berangkat pada penghabisan tahun 1953, datang Sdr. A.J. 
\Virjono pada permulaan tahun, jang pada achir tahun 1954 
didetasir ke Semarang untuk selandjutnja menetap sebagai 
Pegawai pada Kantor Urusan Agama Propinsi Djawa Tengah 
di Semarang. Begitu djuga Sdr. A. Budiono, jang datang se-
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bagai djuru tik, achir tahun djuga meninggalkan Kementerian 
Agama, untuk bekerdja pada dinas Iain. Sudah barang tentu 
bahwa kami mengharap dengan sangat akan gantinja Saudara1 

jang telah pergi itu. 

Pada tahun jang sudah Iampau itu, pekerdjaan Penerangan 
dititik beratkan pada Penerangan tertulis, dengan melalui ma
djalah atau surat harian. Lima matjam naskah untuk 
brosur sudah selesai, dan jang sudah dapat tertjetak, seperti 
jang sudah kami katakan diatas, ialah: Peringatan Kongregasi 
Maria jang berkongres di Jogjakarta. Naskah jang masih me
nunggu saat jang baik untuk ditjetak, ialah : 

1. Pembangkitan Kesusilaan, ialah pembaharuan buku Krisis 
Achlak dengan bentuk baru, ditudjukan kepada para 
Kepala Keluarga. 

2. Kepentingan Tunggal, antara Geredja dan Negara. 
3. Ichtiar kata-kata jang dipakai didalam Geredja disusun 

menurut abdjat. 
4. Dasar-dasar pendidikan Katolik. 

Semua itu seperti jang kami katakan, masih menunggu 
saat jang lebih baik. Kepada para Saudara di Kantor Agama 
Propinsi dan lain Kantor, pada permulaan tahun disampaikan 
sebuah instruksi, supaja mendjadi pedoman dalam menunaikan 
kewadjiban dalam penerangan. Sudah kami katakan diatas 
bahwa pekerdjaan Penerangan itu adalah kepentingan kita 
bersama. Oleh karena itu, hendaknja kita kerdjakan sebaik
baiknja dengan kekuatan jang ada pada kita, dan tidak melulu 
menjandarkan pekerdjaan itu pada ongkos-ongkos jang kita 
harapkan. Aktiviteit kita perlu kita dasarkan pada kekuatan 
kita, bekerdja dengan alat jang dapat kita miliki. 

Dengan kenangan jang banjak, kita mengharap akan dapat 
memetik hasil pekerdjaan jang amat gemilang. Tetapi apabila 
uang jang kita harapkan tidak ada, kita baik djuga mentjintai 
kewadjiban kita, tidak mengurangi aksi kita, melakukan pene
rangan jang akan berhasil seimbang dengan kekuatan jang 
kita pakai. 

Kita mengharap supaja tjita 2 P ANOK jang akan mendjadi
kan Biro Bagian Katolik, dapat Iekas terlaksana, supaja kita 
lebih mendekati harapan kita, sehingga lebih besar djuga basil 
pekerdjaan kita, untuk Nusa dan kejakinan kita. 
Sekian. 
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Sehabis pidato pemimpin Seksi Penerangan, diadakan isti
rahat sebentar, untuk berpikir buat Saudara-Saudara jang akan 
mengadjukan pertanjaan-pertanjaan atau usul-usul. 

Kesempatan bertanja dipergunakan oleh Saudara-Saudara 
sebagai tersebut dibawah ini : 

Daerak Tapanu.li: 
1. Mahon dikirim terdjemahan Staatsblad dan Verordening 

jang berhubungan dengan keagamaan R.K. 
2. Bagaimana sikap kita terhadap orang-orang jang menghina 

Tuhan Jesus dan Pastor-Pastor? 
3. Bagaimana ten tang adanja film Martin Luther? 

Sumatera Selatan: 
1. Andjuran Kementerian Agama seksi Penerangan Agama 

R.K. sudah kami djalankan, hingga kami merasa kehabisan 
bahan untuk mengisi waktu pada R.R.!. Maka dari itu kami 
minta supaja dari Pusat Kementerian dikirimnja bahan
bahan Penerangan kepada daerah-daerah jang memerlukan. 

2. Mengharap supaja diadakan begroting untuk berlangganan 
madjalah daerah dan lektur. 

Nusa Tenggara: 
1. Mengharap supaja madjalah jang dikirim kedaerah datang

nja tetap dan nomernja teratur berturut-turut. 
2. Mengharap supaja daerah dikirim madjalah lagi jang ber

sif at umum, guna mengetahui pendapat-pendapat diluar 
Katolik. 

3. Untuk pembuatan dokumentasi minta supaja pengiriman 
alat pemotret diperhatikan betul-betul oleh Pusat Kemen
terian. 

4. Uang Rp. 40,-jang dikirim oleh Pusat Kementerian kepada 
daerah = itu adalah tidak dapat mentjukupi keperluan Pene
rangan. 

5. Kami mengharap diberinja buku-buku untuk bibliotik kerdja 
jang sebanjak-banjaknja. 

6. Harap daerah Nusa Tenggara diusahakan buku Sedjarah 
Geredja dan Apologi. 

7. !{ami minta supaja pendjara :i diusahakan mendapatnja ma
djalah= dan buku terdjemahan: ,,AMONG SUKMA". 
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Djawaban: 
Terdjemahan Staatsblad dan Verordening seperti jang di

minta oleh Daerah Tapanuli itu, adalah tidak mudah dikerdja
kan, karena mengenai istilah-istilah hukum. Kalau mungkin 
akan kami stensil aselinja, dan bila mungkin kami kirim kepada 
daerah-daerah. 

Penghinaan terhadap Tuhan Jesus dan Pastor-Pastor se
perti jang dimaksud oleh Sdr. dari Daerah Tapanuli itu sudah 
disangkal dalam madjalah ,,Penabur". Tuntutan kepada Penga
dilan atau Kehakiman harus diadjukan oleh masjarakat jang 
bersangkutan, instansi Pemerintah tidak dapat mengadjukan 
tuntutan itu. Kedjaksaan hanja akan menuntut sesuatu, apabila 
ada permintaan tuntutan dengan bukti-bukti jang njata. 

Tentang film Martin Luther sudah ditanjakan kepada ang
gauta Sensur film, ialah Sdr. Drs. D. Matakupan. Bila ada 
keberatan: atau kesukaran: dapat diadjukan kepada Sensur 
Film Pusat atau Sensur Daerah. 

Tentang penghinaan terhadap seseorang Kementerian Aga
ma tidak dapat bertindak apa-apa, djika tidak ada pernjataan 
dari masjarakat. Hal sematjam itu dapat disampaikan kepada 
D.P.K.N. atau Djaksa Agung. 

Palembang sudah dikirim madjalah Rohani, dan tafsir 
Katechismus. Bahan-bahan Penerangan lainnja belum dapat di
penuhi, berhubung dengan kurangnja tenaga seksi Penerangan 
di Pusat Kementerian Agama. 

Setiap naskah pidato R.R.I. diminta supaja dikirim kepada 
Pusat Kementerian Agama, agar apabila perlu dapat dipergu
nakan oleh daerah lain. 

Tambahan begroting belum dapat dipastikan. Mudah:an 
tahun jang akan datang dikabulkannja. 

Karena begroting langganan madjalah-madjalah itu diten
tukan untuk satu tahun, maka perubahan atau tambahan pada 
pertengahan tahun tidak mungkin dikabulkannja. 

Mengenai pengiriman jang tidak teratur urutan nomornja, 
Kementerian Agama sendiri djuga mengalami, dan hal ini tidak 
dapat diperbaiki dari bahagian Kotolik Pusat Kementerian 
Agama, sebab kita terima Iangsung dari Penerbitnja, dan se
mua madjalah jang dikeluarkan oleh Kementerian Agama sen
diri, kita terima langsung dari bahagian D. Kementerian Agama 
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hanja dapat memperingatkan kepada Penerbit-Penerbit jang 
bertanggung djawab, dan hal ini sudah didjalankan oleh baha
gian Katolik. 

Atas desakan bahagian D, apabila mungkin akan diterbit
kan djuga Mimbar Agama serie Katolik. 

Karena keuangan Negara tidak mengizinkan, pengiriman 
alat pemotret kepada Kantor-kantor daerah pada tahun ini ti
dak mungkin. Entah tahun jang akan datang. 

Uang Rp. 40,- jang kami kirim itu sebenarnja dimaksud
kan untuk membeli film, apabila daerah memerlukan membuat 
dokumentasi bergambar. Uang tersebut adalah pembagian dari 
uang jang kami terima dari Djawatan Penerangan. Perkara 
kurang itu sudah barang tentu, tetapi hendaknja Saudara bi
djaksana dalam mempergunakannja. 

Permintaan buku-buku dari Nusa Tenggara tidak dapat 
kami penuhi selama uang tidak ada. Supaja pembelian buku itu 
dapat tepat menurut kebutuhan daerah masing-masing, dimin
ta supaja daerah-daerah mengadjukan daftar buku-buku jang 
diperlukan untuk daerahnja. 

Untuk memberi buku kepada rumah ~ pendjara, sudah di
usulkan penerbitan buku ,,Krisis Achlak" jang kedua kalinja 
tetapi usul itu belum disetudjui. Adapun terdjemahan buku 
,,AMONG SUKMA" kedalam bahasa Indonesia sampai seka
rang belum ada. 

Mengenai Latihan buat Penerangan sudah pernah Djawat
an Penerangan Agama minta orang2 kepada bahagian Katolik, 
untuk disediakan mengikuti Latihan Penerangan jang akan 
diadakan oleh Kementerian Penerangan. Tetapi setelah bahagi
an Katolik minta keterangan kepada Kementerian Penerangan, 
maka didjawabnja bahwa bahagian Katolik dipandang tidak 
perlu mengikuti Latihan tersebut, bahkan menurut mutu latih
an, mungkin pegawai bahagian Katolik patut memberi latihan 
kepada orang2 jang dilatih itu. Berdasar atas keterangan tsb., 
maka bahagian Katolik berpendapat tidak perlu mengadakan 
atau mengikuti latihan sematjam itu. Tetapi apabila diadakan 
latihan Penerangan jang benar~ berguna untuk pegawai baha
gian Katolik, saja minta supaja ada pegawai bahagian Katolik 
jang siap sedia untuk mengikutinja. 

Setelah tidak ada hal-hal jang perlu lagi diberi penerangan, 
rapat ditutup dengan upatjara Katolik pada djam 24.00. 
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SIDANG KE LIMA. 

Tern.pat : Penginapa.n Eldorado. 
Ta.ngga.l : 28 D;mii 1955. 
Dja.m. 2/.00 - O.JS. 
Pim.pinan: R. Ch. J. Widisiswa.;a. 

LAPORAN-LAPORAN LISAN DAERAH. 

Rapat dibuka oleh Kepala Bahagian Roma Katolik dengan 
upatjara Katolik, dan diminta supaja laporan merupakan tam
bahan Iaporan tahunan dan diambil hal-hal jang penting:l 
sadja, jang belum termasuk pada laporan tahunan jang tertulis. 

Laporan dari daerah Maluku: 

Kantor Urusan Agama Masehi Maluku katanja setaraf 
dengan KUAM Tapanuli, tetapi njatanja belum sedemikian 
rupa. Bahagian Katolik terletak di Ambon, sedang Pusat ke
agamaan Katolik terletak di Langgur. Karena sukarnja perhu
bungan, maka hubungan Geredja dan bahagian Katolik kerap 
sekali menemui kesukaran. 

Sampai sekarang belum terbentuk Kuam di Kabupaten2 

dan Ketjamatan~. 

Uang honorarium untuk Guru agama R.K. Iambat sekali 
dikeluarkannja. Permintaan diadjukan kepada K.P.P. Ambon 
pada bulan April, tetapi uang baru dikeluarkan pada bulan 
Nopember. 

Pernah terdjadi seorang K.P.S. menuduh seorang Pastur 
jang tidak:i, karena dendam hati. Sedianja Pastur akan meng
adjukan tuntutan dengan mempergunakan seorang advocaat, 
tetapi K.P.S. tersebut telah dipindah kelain tempat, dan tuduh
an tadi tidak berdaja apa-apa, dan berakibat jang merugikan. 
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Tentang adanja kabar perkembangan D.I. dan T.I.I. di 
Ternate sudah diberantas. R.M.S. pun sudah heres pula. Di 
Seram, Buru dan Ambon pernah tersiar kabar adanja D.I. dan 
T.I.I. ditempat tersebut. Seketika berita tersebut tersiar, Peme
rintah segera memberi penerangan kepada masjarakat. Gerom
bolan jang dikatakan D.I. dan T.I.I. itu djuga mengganggu 
orang-orang Islam djuga, dan pernah menjerobot motor Peme
rintah segera memberi penerangan kepada masjarakat. Gerom
bolan terse but melarikan diri kehutan-hutan dan ber-tjerai2 • 

Karena ikatan adat, masjarakat Maluku jang mengik.uti 
beraneka ragam agamanja, tetap dapat bersatu, sehingga dapat 
dikatakan pertentangan karena agama sukar sekali akan tim
bul. 

Tentang R.M.S. sampai sekarang hanja merupaKan provo
kasi belaka. Orang-orang jang tersangka akan menghidupkan 
kembali semangat R.M.S. kebanjakan sudah ditahan. 

Laporan daerah Tapanuli: 

1. Djalannja administrasi di Kuam Tapanuli adalah ku
rang lantjar. Djika Kepala Kantor sedang pergi dan wakilnja
pun tidak ada, pekerdjaan jang mengurusi surat-surat masuk 
mendjadi matjet. Kepala bahagian R.K. karena dianggap se
tingkat dengan bahagian Sekretariat dan bagian lain-lainnja, 
djadi tidak berhak mewakili Kepala Kantor. 

2. Surat Sekretaris Djenderal tanggal 2 Agustus 1955 No. 
B/1/22/970419 mengatakan bahwa beliau belum pernah mene
rima laporan jang expertise dari bahagian R.K. dan bahagian 
Kristen. Menurut pandangan Sekretaris Djenderal tidak dike
tahui objek-objek pekerdjaan bahagian R.K. dan Kristen. Perlu 
diadakan perubahan Peraturan Menteri Agama No. 9 dan 10 
tahun 1952. 

3. Dipulau Nias ada orang Katolik jang mengatjau Geredja 
Katolik (menentang Pastur-Pastur). Pekerdjaan ini adalah pe
kerdjaan orang bodoh. Tetapi karena bodohnja maka sukar 
dan tidak perlu dilajani. Untuk mengatasi hal sematjam ini 
perlu adanja antjaman akan dituntut. 

4. Vi.kariat Apostolik Sibolga belum dapat terwudjud, kare
na belum adanja visum. Harap Kementerian Agama suka men
desak Kementerian Kehakiman untuk kepentingan masjarakat 
Katoli.k. 
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5. Saja dengar bahwa chalwat untuk anggota Angkatan 
Perang, dibiajai oleh Kementerian Pertahanan. Apakah biaja 
chalwat untuk pegawai civiel dapat dibiajai oleh Kementerian 
Agama?, 
Djawaban: 

Chalwat adalah kepentingan perseorangan, bukan kepen
tingan Pemerintah, karenanja tidak semestinja dibiajai oleh 
Pemerintah. 

Soal-soal lainnja itu adalah soal perseorangan, tetapi ada 
djuga jang baik untuk mendjadi saran dalam perundingan ra
pat koordinasi. 
Laporan dari Nusa Tenggara: 
1. Begroting untuk Nusa Tenggara tidak memperhitungkan 

keperluan seksi Pendidikan Agama R.K. jang mengurusi 
guru-guru agama lebih dari seribu. 

2. Kami tidak menginginkan adanja bahagian R.K. di Kantor 
Urusan Agama di Lombok, hanja kami mengharapkan su
paja ada tenaganja jang beragama R.K. 

3. Mohon supaja kami diberi tjontoh surat pernjataan sesuatu 
daerah mendjadi lingkungan istimewa. 

4. Kami minta pertolongan kepada bahagian Katolik di Pusat 
Kementerian, supaja Sdr. G. Alyandu diperbolehkan tournee 
keluar daerahnja jang dianggap perlu. 

Djawab pimpinan : 

1. Soal begroting kami perhatikan, untuk dirundingkan. 
2. Perkara penempatan tenaga jang beragama Katolik di Lom

bok, masih ditunggu pernjataan Pamong Pradja. 
3. Lingkungan istimewa harus dinjatakan oleh Bupati atau 

Kepala Daerah Setempat. 
4. Mengenai tournee Sdr. G. Alyandu akan dibitjarakan de

ngan bahagian Urusan Pegawai. 

Laporan dari Sumatera Selatan: 

1. Didaerah Sumatera Selatan timbul banjak aliran mystiek. 
Karena dari orang2 itu banjak jang lalu mendjadi Katolik, 
maka pernah ditanjakan oleh masjarakat: ,,Berapakab 
pengaruh agama R.K. pada aliran mystiek terse but?". 

2. Pengetjilan djumlah Kabupaten didaerah Sumatera Selatan 
mendapat tentangan dari golongan agama. 
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3. Kuap Sumatera Selatan pernah kehabisan kertas, karena 
kurangnja begroting. Untuk menutup kekurangan itu hen
daknja Pusat djangan terlalu banjak minta laporan2 jang 
tidak perlu dari kami, agar kami dapat menghemat kertas. 

Laporan dari Djawa Timur: 

1. Minta supaja dapat dikabulkannja perubahan Menteri Aga
ma No. 9 dan 10 tahun 1952. 

2. Minta perhatian Sdr. Kepala bahagian Katolik di Pusat 
Kementerian Agama tentang adanja pembatasan tournee 
buat Kepala bhg. R.K. didaerah-daerah. 

3. Minta supaja perubahan Penetapan Menteri No. 18 tahun 
1954 dapat diusahakan perubahannja. 

Laporan dari Djawa Tengah: 

1. Ada surat dari Kementerian Agama jang tidak ditanda 
tangani oleh Kepala bahagian Katolik, mengenai Pendidik
an Agama jang menanjakan tentang bermatjam-matjam 
hal kepada Sekolah Katolik. Apakah bahagian Katolik perlu 
memberi djawaban djuga? 

2. Dengan bertambahnja guru agama R.K. maka ternjata 
kurangnja tenaga pada Kuap bahagian R.K. Kami minta 
supaja soal ini mendjadi perhatian Pusat Kementerian 
Agama. 

3. Usul beslit untuk Magelang supaja ditjabut, diganti untuk 
Purwokerto (tempat kedudukan Vikaris Apostolik). 

Laporan dari Djawa Barat: 

Sepandjang pengalaman kami bekerdja, kesulitan2 bahagi
an Katolik ini banjak jang bersifat politis, jang semata-mata 
akan mengurangi hak-hak bahagian Katolik. Dari itu harap 
Saudara: waspada. 

Djawaban: 

Semua laporan dan pertanjaan serta peringatan Saudara: 
itu mendapat perhatian kami, dan persoalan jang perlu-perlu 
dan prinsipiil akan mendjadi bahan dalam rapat koordinasi atau 
rapat pimpinan. 
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Sesudah tidak ada laporan-laporan lainnja maka mengingat 
perumusan kesirnpulan tidak dapat dibuat sesudah selesainja 
tiap= rapat, maka untuk membuat perumusan kesimpulan itu 
dibentuknja Panitia pembuat perumusan kesimpulan jang ter
diri dari : 

1. Kepala bahagian R.K. Kuap Djawa Tengah. 
2. Kepala bahagian R.K. Kuap Djawa Barat. 
3. Kepala bahagian R.K. Kuap Djawa Timur. 
4. Kepala bahagian R.K. Kuap Nusa Tenggara. 
5. Kepala bahagian R.K. Kua Kota Besar Djakarta Raya. 
6. Kepala bahagian R.K. Kuam daerah Tapanuli. 

jang bertugas membuat perumusan kesimpulan dari tiap-tiap 
seksi, dan djuga mengusulkan Perubahan Peraturan No. 10 dan 
11 tahun 1952 dibawah pimpinan Kepala bahagian Katolik 
Pusat Kementerian Agama, dengan ketentuan, bahwa peru· 
musan kesimpulan itu sudah selesai sebelum djam 24.00. 

Sesudah terbentuk Panitia tersebut, maka rapat ditutup 
setjara Katolik pada djam: 0.15. 
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SIDANG KE ENAM. 

Tempat : Penginapan Eldorado. 
Tanggal : 29 Djuni 1955. 
Djam 20.00 - 0.30. 
Pimpinan: R. Ch. J. Widisiswa.1a. 

1. PEMBUKAAN. 

Sesudah rapat dibuka dengan upatjara Katolik oleh Kep. 
Bahagian Katolik, maka Perumusan Kesimpulan rapat masing2 

seksi dibatja oleh anggota Panitia, dan dibitjarakan bersama 
dibawah pimpinan Kepala Bahagian Roma Katolik Pusat Ke
menterian Agama. 

Sesudah diadakan perubahan dan perbaikan tata-bahasa
nja, maka kesimpulan dari rapat masing2 seksi diterima dengan 
suara bulat untuk dibawa kepada rapat pimpinan. 

2. PERUMUSAN KESIMPULAN2 RAPAT CHUSUSI BAG. 
R.K. DENGAN PENDJELASAN SEPERLUNJA. 

Kementerian Agama bahagian R.K. dalam rapat chususi
nja bertempat di Penginapan Eldorado di Tretes, Djawa Timur 
jang dihadiri oleh segenap Kepala2 bahagian R.K. seluruh Indo
nesia, ketjuali Kua Daerah Atjeh, dibawah pimpinan bahagian 
R.K. Pusat Kementerian Agama R.I., setelah mendengar pem
bitjaraan2, mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

A. Seksi Umum. 

1. Tugas kewadjiban bahagian R.K. seperti tertera pada Pe
netapan Menteri Agama No. 31 tahun 1952, haruslah dipe
gang seluruhnja oleh bahagian R.K. di Kantor Pusat Kemen
terian dan Daerah2

• Kantor2 dan instansi-instans1 bawahan 
Kementerian Agama, jang tidak ada bahagian R.K.nja, 
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apabila mcmcrlukan HCHuatu bahan tcntang urusan R.K. 
hcndaknja rninta kcpada J{cpala bahagian R.K. di Kantor 
atasannja jang ada bahagian H..K. 

Pendjelasan: 

Kesimpulan ini diambilnja, karena menurut laporan-laporan 
daerah ada beberapa urusan jang bersangkutan dengan 
urusan bahagian R.K. bcrsimpang-siur diurus oleh bahagi
an1 jang bukan bahagian R.K. 

Dcngan demikian maka tugas bahagian R.K. terserak-serak, 
tidak merupakan tugas jang dipegang oleh bahagian ter
tcntu. Akibat dari tjara bekerdja jang bersimpang-siur itu, 
sukar sekali dipertanggung djawabkan oleh bahagian R.K. 
Karena bersimpang-siurnja urusan itu, maka tidak djarang 
terdjadi instansi-instansi bawahan Kementerian Agama, 
jang memerlukan bahan-bahan penerangan (statistik) atau 
dokumentasi, tidak mengadakan hubungan terlebih dahulu 
dengan bahagian R.K. setempat, tetapi langsung minta ke
pada fihak jang bersangkutan, sehingga menimbulkan per
tanjaan: ,,Mengapa bukan bahagian R.K. jang min ta pen
djelasan itu? Lalu apa gunanja bahagian R.K. di Kantor 
Urusan Agama itu". 

Untuk menghindarkan adanja bermatjam-matjam kesulitan 
seperti kesulitan sematjam diatas itu, dan untuk mewudjud
kan hubungan jang kompak antara pegawai1 Kementerian 
Agama satu sama lain, dan antara pegawai Kementerian 
Agama bahagian Katolik dengan organisasi1jbadan1 dari 
Geredja Katolik, maka kesimpulan diatas diambilnja, agar 
mendjadi perhatian Kementerian Agama. 

2. Untuk dapat terlaksananja apa jang tersebut pada sub; 

1 diatas, hendaknja : 
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a. Kepada para pegawai bahagian R.K. diberi djaminan 
,,werkvreugde" dan ,,werkvrede". 

b. Ruangan dan perlengkapan untuk bahagian R.K. ditju
kupi seperlunja (alat1 administrasi, perpustakaan, doku
mentasi, dll.) untuk kerapian administrasi. 



Pendjelasan: 
Laporan= lisan dari daerah11

, banjak jang memberi kesan, 
bahwa pegawai2 bahagian R.K. banjak jang dihadapkan 
kepada bermatjam-matjam kesukaran, seperti : 
a. Sukarnja kenaikan pangkat pegawai R.K. 
b. Tidak diakuinja adanja pegawai R.K. disesuatu K.U.A. 
c. Sukarnja didapat alat• dibeberapa K.U.A. untuk keper

luan bahagian R.K. 
d. Dipersukarnja perdjalanan dinas (tournee) pegawai ba

hagian R.K. 
e. Sangat terlambatnja pengangkatan tjalon2 pegawai ba

hag1an R.K. dan kurang aiperhatikannja nasib pegawai 
bahagian R.K. 

f. Sempitnja ruangan untuk bahagian R.K. pada umumnja. 
Keadaan sematjam diatas menimbulkan rasa ketjil hati para 
pegawai bahag1an R.K. sehingga rapat chususi tersebut 
menarik kesimpulan sebagai tersebut, agar lebih mendapat 
perhatian dari Putjuk Pimpinan Kementerian Agama. Di
samping itu, berhubung dengan tidak adanja persediaan 
kenaaraan tersendiri buat bahagian Katolik didaerah, ba
njak daerah2 jang sukar sekali dapat mempergunaan ken
daraan Kantor _lJaerah jang disediakan untuk semua pega
wai dari Kantor tersebut. 

3. Bantuan-bantuan keuangan untuk keperluan geredja: rusak 
perajaan• hari raja, peristiwa• keagamaan jang penting 
perlu lebih mendapat perhatian. 

Pendjelasan: 
Pengalaman menundjukkan, bahwa bantuan' jang diterima 
oleh bahagian Katolik, selalu lebih djauh kurang dari keper
luan jang dimintanja. Bahagian Katolik insjaf, bahwa ke
semuanja itu disebabkan dari keadaan keuangan Negara. 
Namun bahagian Katolik selalu mengharap, agar apabila 
keadaan keuangan Negara dapat disebut lumajan, bantuan 
kepada bahagian Katolik, hendaknja dapat diberi jang 
lumajan djuga, dan tepat pada waktunja uang itu diper
lukannja. Sampai sekarang bantuan2 untuk perajaan dalam 
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geredja, selalu diberikannja lama sesudah perajaan selesai, 
sedang permintaan telah diadjukan 3 bulan sebelum pera
jaan dilaksanakan. Keadaan sematjam itu, sudah barang 
tentu akan membawa-bawa nama Kementerian Agama. 

4. Untuk memenuhi keinginan Geredja R.K. jang sangat mem
butuhkannja, diharapkan supaja pimpinan Kementerian 
Agama lebih mempergiat usahanja dalam batas Kompeten
sinja, agar pemberian visum kepada para Rochaniwan Luar 
Negeri, jang akan datang dan di Indonesia dapat ·lebih 
lantjar lagi dikerdjakannja. 

Pendjelasa.n: 
Mengingat masih terlalu sedikit djumlah Paderi Indonesia, 
sedang Paderi sangat dibutuhkan oleh umat Katolik dalam 
banjak urusan, baik rochani ataupun djasmani, maka umat 
Katolik merasa terlantar apabila djumlah Paderi jang me
lajaui umat Katolik di Indonesia sangat tidak mentjukupi. 
Memperbanjak Paderi Indonesia adalah termasuk djuga 
usaha Geredja Katolik. Tetapi karena mendjadi Paderi 
bukanlah pekerdjaan dan sesuatu jang mudah, maka meski
pun usaha itu sudah lama dimulai, namun hasilnja belum 
dapat mentjukupi kebutuhan masjarakat Katolik di Indo
nesia. 

Maka untuk mendjaga, agar umat Katolik djangan sampai 
terlantar pelajanannja keagamaan, bahagian Katolik mh1ta 
supaja Kementerian Agama membantu kelantjaran pema
sukan Paderi dari Luar Negeri itu, sepandjang hal itu men
djadi Kompetensinja. 

B. Sel,si Pendidilmn. 
1. Bahagian Katolik mengharap supaja Penetapan Menteri 

Agama No. 18 tahun 1955 dengan Pendjelasannja diada
kan perubahan sehingga sesuai dengan Peraturan bersama 
Menteri P.P.K. No. 17678/Kab. tanggal 16-7-1951 dan Men
teri Agama No. K/I/9180 tanggal 16-7-1951, dan Peraturan 
Pemerintah No. 33 tahun 1949. 

Pendjelasa.n: 
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Dalam Penetapan bersama Menteri P.P. & K. dan Menteri 
Agama diatas disebutkan bahwa guru= agama R.K. diang
kat oleh Geredja Katolik kepada bahagian Katolik di Kantor 



Propinsi, untuk diteruskan kepada Kementerian Agama 
bahagian Roma Katolik. Tetapi dalam Penetapan Menteri 
Agarna No. 18/1954 disebutkan, bahwa semua usulan guru 
agarna harus rneliwati Kantor Pendidikan Kabupaten, jang 
diberi hak dan kekuasaan djuga rnelaporkan keadaan dan 
peristiwa jang menjimpang dari Peraturan, penetapan dan 
instruksi= jang bertalian dengan penjelenggaraan pendidik
an agama. Pemberian hak dan kekuasaan sernatjarn ini ada-
lah tidak selaras dengan pendjelasan jang berbunji: ........ . 
tidak berarti, bahwa Kantor Pendidikan Agarna Kabupaten 
berkompetensi rnernberi pertimbangan, (menolak atau me
njetudjui) menjelidiki, rnernpengaruhi dsb. Tetapi hanjalah 
untuk mengetahui, agar Kantor Pendidikan Agama Kabu
paten mernpunjai overzicht terhadap segala sesuatu jang 
rnengenai djalan/penjelenggaraan pendidikan, segala ma
tjam agama dalam lingkungannja. 

Dengan pemberian hak dan kekuasaan kepada Kapendak, 
jang tidak sesuai dengan rnaksud semula itu, bahagian Ka
tolik berpendapat, bahwa pemberian hak dan kekuasaan itu 
akan menirnbulkan pertjampuran jang akibatnja tidak me
narnbah lantjarnja pekerdjaan, djustru memperlarnbat dja
lannja pelaksanaan. 

Selain dari itu, rnengingat kekuasaan Kapendak itu hanja 
mengurangi guru-guru agama S.R. sadja, sedang guru-guru 
agama R.K. selain guru agama S.R. djuga ada guru agarna 
S.M.P. dan S.M.A. apakah sekiranja Kapendak akan mau 
mengurusi har jang diluar kompetensinja? 

Dalam Peraturan Pemerintah No 33 tahun 1949 ditegaskan, 
bahwa bagian Katolik mengurusi segala sesuatu jang ber
sangkutan dengan Agama Masehi Roomsch Katholiek. 

Mengingat urusan guru agama Roma Katolik, adalah sesua
tu jg. bersangkutan dgn. Agama Masehi R.K., maka sudah 
selajaknja, apabila urusan itu diurusi oleh bahagian Katolik 
djuga, jang mempunjai susunan vertikal dari Pusat sampai 
kepada Kuap (Peraturan No. 10 tahun 1952) dan mempu
njai seksi Pendidikan pula. 

Dengan tjara seperti jang tersebut pada Penetapan Menteri 
Agama No. 18 tahun 1954 itu, bahagian Katolik berpen
dapat, bahwa tugas urusan pendidikan Agama R.K. tidak 
chusus diurusi oleh bahagian R.K. tetapi terserak-serak. 
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2. Satu-satunja djalan untuk dapat mendjamin lantjarnja pen
didikan R.K. ialah apabila kepada bahagian R.K. diberikan 
otonomi jang bulat (termasuk pertanggungan djawab ke
uangan) mengenai pendidikan agama. 
Tidak perlu pendjelasan. 

3. Apabila jang tersebut pada sub 1 belum dapat dilaksanakan, 
maka untuk dapat melaksanakan kelantjaran urusan tsb. 
sesuai dengan Penetapan Menteri Agama No. 18/1954 perlu 
di Djapenda diadakan bahagian R.K. jang chusus mengurusi 
urusan pendidikan bahagian RK dengan hak otonomi penuh. 

Pendjelasan: 
Kesimpulan ini diambilnja, karena pada Konperensi tidak 
dapat diberikan djawaban jang tegas, tentang dapat atau 
tidak dirubahnja Penetapan Menteri Agama No. 18/1948 di
atas dengan pendjelasannja. Mengingat kepada. telah ba· 
njaknja urusan Djawatan Pendidikan Agama tentang urus
an guru-agama jang bukan Roma Katolik, bahagian Katolik 
berpendapat, untuk melantjarkan urusan jang berhubungan 
dengan guru agama Roma Katolik, sebaiknja di Djapenda 
(Pusat, Kapendap dan Kapendak) diadakan bahagian Roma 
Katolik jang chusus mengurusi soal administratief guru• 
agama R.K. Adapun soal jang prinsipiil tentang guru-guru 
agama Roma Katolik tetap diurus oleh bahagian Roma 
Katolik di Pusat Kementerian Agama, dan Kantor• urusan 
Agama Propinsi. 

Karena pelaksanaannja usu! ini tergantung kepada beberapa 
hal, maka bahagian Katolik, menjerahkan kepada Putjuk 
Pimpinan Kementerian Agama untuk mendjadi bahan per
timbangan. 

4. Bantuan-bantuan untuk perguruan~ agama R.K. supaja lebih 
mendapat perhatian. 

Pendjelasan: 
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Mengingat makin meluas dan berkembangnja pergun18n 
agama R.K. bahagian Katolik berpendapat, bahwa biaja 
untuk perguruan agama Roma Katolik tentu akan bertam
bah djuga. 

Dengan bertambah banjaknja djumlah perguruan agama 
Roma Katolik jang memerlukan bantuan keuangan dari 



Pemerintah, bahagian Roma Katolik berpendapat, bahwa 
bantuan untuk perguruan• agama Roma Katolik jang dida
sarkan atas plafond-begroting 1953, tentu akan terlihat 
sedikit sekali, apabila dibandingkan dengan djumlah per
mintaan bantuan jang diadjukan oleh perguruan~ agama 
Roma Katolik jang bersangkutan. 

Untuk mendjaga, agar djangan sampai dalam pembagiannja 
tidak membuat pusing kepala pegawai jang bertugas dalam 
pembagian itu, maka bahagian Katolik minta supaja djum
lah jang sekian besarnja itu dapat diperbesar, selaras de
ngan besarnja djumlah permintaan jang lajak diberi atau 
dikabulkannja. 

5. Supaja para penilik peladjaran agama Roma Katolik, iang 
sudah diangkat oleh Geredja l{atolik, diketahui ofoh Kem. 
Agama, agar mereka dapat diterima melakukan tugasnja 
djuga disekolah-sekolah Pemerintah. 

Pendjelasan: 
Karena tidak adanja penilik peladjaran agama Roma Kato
lik jang diangkat dan dibiajai oleh Kementerian Agama, 
sedang peladjaran Agama Katolik djuga perlu ditilik djuga. 
maka Geredja Katolik, disementara daerah mengangkat 
beberapa Paderi, untuk mendjadi penilik peladjaran agama 
Roma Katolik disekolah-sekolah. 

Penilik peladjaran agama sematjam itu, dibeberapa sekolah 
Negeri tidak dapat diterimanja, karena mereka bukan pe
gawai Pemerintah. Agar peladjaran agama Roma Katolik 
disekolah-sekolah Pemerintah djuga dapat diperiksa dan 
ditilik oleh orang:i jang tjakap dan ahli tentang peladjaran 
agama Roma Katolik, serta kedatangan penilik peladjaran 
agama jang diangkat oleh Geredja Katolik itu dapat diteri
ma disekolah-sekolah Pemerintah, Perlu kiranja pengang
katan itu diketahui oleh Kementeriari Agama bahagian 
Roma Katolik. Untuk dapat mempertjepat pemberian surat 
tanda, bahwa pengangkatan itu sudah diketahui oleh Kem. 
Agama, pemberian surat itu tjukup dilakukan oleh Kantor~ 
Agama jang terdekat. 

Perlu diterangkan, bahwa kesimpulan ini karena sesuatu hal 
dalam Konperensi di Tretes, belum dapat dibatjanja, karena 
kelupaan dalam pengetikan kesimpulan ini. Dengan ini maka 
kekurangan itu telah dilengkapi. 
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C. Seksl Penerangan. 
1. Sesuai dengan bunji U.U.D.S. fasal 41 ajat 3, jang bukan 

mengenai pengadjaran Agama Roma Katolik, jang dimak
sud dengan Penerangan Agama Roma Katolik, adalah: 
Memberi pengertian tentang apa dan betapanja Agama dan 
Geredja Roma Katolik itu serta hubungannja dengan ke
negaraan. 

Pendjelasan: 
Mengingat bahwa penerangan tentang isi dan soat• Agama 
Roma Katolik adalah tugas dari Geredja Katolik, dan Pe
nerangan Agama Kementerian Agama, bukan propaganda 
agama, maka tugas Penerangan bahagian Katolik jang ada 
hubungannja dengan soal Kenegaraan dan sebaliknja. 

Berhubung kurang dimengertinja batas2 kekuasaan Geredja 
dan Pemerintah dalam lapangannja sendiri-sendiri, maka 
Kementerian Agama tidak dapat dikatakan melampaui ba
tas kompetensinja, apabila Kementerian Agama memberi 
penerangan tentang ha!' jang berhubungan dengan soal 
keagamaan dan kenegaraan. 

2. Untuk dapat mentjapai tudjuan ini dengan sebaik-baiknja 
perlu dipergunakan saluran~, alat-alat dan bahan-bahan jang 
sesuai dengan objek itu. (Radio, Pers, Lektur, Dokumentasi 
dan sebagainja). 

Pendjelasan: 
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Karena suatu penerangan dapat diberikan dengan berma
tjam-matjam djalan, maka apa sadja jang dapat diperguna
kan untuk penerangan harus dipergunakan untuk pene
rangan. 

Karena penerangan dapat diberikan dengan memuaskan, 
apabila pemberi penerangan dapat berhadapan muka dengan 
jang diberi penerangan, maka adanja pertemuan= untuk 
memberi penerangan dipandang perlu djuga oleh bahagia.n 
Roma Katolik. 

Pers dan Lektur berguna djuga untuk Penerangan. Untuk 
memberi penerangan dengan tjara melalui Pers atau Lek
tur, bahagian Katolik memandang perlu sekali mengeluar
kan brosur2 tentang har jang dipandang perlu dan berguna 
untuk masjarakat jang berkepentingan. Karena hal ini me
merlukan uang djuga, maka bahagian Katolik memandang 



perlu sekali adanja uang persediaan, untuk keperluan tsb. 
Dan karena setiap daerah itu tidak bersamaan kepenting
annja, maka persediaan uang itupun baik dipergunakan un
tuk masing-masing daerah djuga. Pemusatan keuangan 
seperti jg. berlaku sekarang ini, adalah berarti me1nperlam
bat kelantjaran penerangan bahagian Roma Katolik. 

3. Mengharap perhatian Kementerian Agama, mengenai apa 
jang tersebut diatas. 

USUL2 PERUBAHAN PERATURAN MENTERI AGAMA 
No. 9 dan 10 tahun 1952. 

Disamping Panitia pembentuk kesimpulana Konperensi 
diatas, bahagian Roma Katolik pada rapat chususi di Konpe
rensi Dinas di Tretes djuga membentuk Panitia Perubahan· 
Peraturan Menteri Agama No. 9 dan 10 tahun 1952, guna 
disampaikan kepada Pusat Kementerian Agama, sebagai saran 
dalam usaha mengadakan Peraturan No. 9 dan 10 .thun 1952. 

Anggauta Panitia tersebut terdiri dari : 
1. Kepala bahagian Katolik, Kuap Djawa-Tengah. 
2. Kepala bahagian Katolik, Kuap Djawa-Timur. 
3. Kepala bahagian Katolik, Kuap Nusa-Tenggara. 
dibawah pengawasan Kepala bhg. Katolik Pusat Kem. Agama. 

Hasil pekerdjaan Panitia tersebut, adalah sbb. : 
Dalam l{onperensi Dinas Kementerian Agama di Tretes, 

pada hari bulan 25 s/d 30 Djuni 1955, berhubung dengan ada
nja atjara usul-usul Perubahan Peraturan Menteri Agama No. 
9 dan 10 tahun 1952 rapat chususi bahagian Katolik bersama
sama membitjarakan Peraturan tsb., dan sebagai basil dari 
pembitjaraan tersebut, diadjukan usuP perubahan' seperti ter
tjantum dibawah ini. 

USUL PERUBAHAN PERATURAN MENTERI AGAMA 
No. 9 TAHUN 1952. 

Pasal Lama. 
1. Pasal : 

dengan tjatatan, bahwa 
segala sesuatu dikerdja
kan dengan mengindahkan 
ked8:ulatan . agama-agama 
masmg-masmg. 

Pasal Ba.1·u ... 
I dibawah ajat: 16. 

Dengan tjatatan, bahwa segala 
sesuatu dikerdjakan dengan 
mengindahkan kedaulatan aga
ma-agama masing-masing. 
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Pendjelasan: Karena tidak didjelaskan, maka naskah jang 
lama menimbulkan keragu-raguan. Jang harus mengindahk~n 

. kedaulatan agama-agama masing-masing itu, apakah hanJa 
persoalan jang terse but pada ajat terachir (16) ataukah ber
laku untuk segala ajat dari Pasal: I itu? 

2. Pasal: VI ajat: 8. 

8. Bahagian "G" Roma 
Katholiek berkewadjiban 
mengurus hal• jang berta
lian dengan Agama Ma
sehi Roma Katholiek. 

8. Bahagian "G" (Roma Kato
lik), berkewadjiban mengurus 
segala sesuatu jang bertalian 
dengan Agama Roma Katolik, 
dan memberi pertimbangan ke
pada Menteri Agama dalam 
urusan-urusan jang berhubung
an dengan Agama Roma Kato
lik. 

Pendjelasan: Perkataan ,,Hal-hal" perlu diganti dengan se
gala sesuatu, agar sesuai dengan bunji Peraturan Pcmerintah 
No. 33 tahun 1949. 
Perkataan Masehi, harap dihilangkan, sebab dalam perkataan: 
Roma Katolik sudah terkandung arti: Masehi. 

Tambahan: ............ dan memberi pertimbangan . . . . . . ..... dst. 
untuk mendjaga, agar segala penjelesaian persoalan jang ber
talian dengan Agama Roma Katolik, dapat dikerdjakan dengan 
pengetahuan bahagian Roma Katolik, untuk dapat dipertang
gung djawabkan dan tidak mempersukar pelaksanannja. 

USUL PERUBAHAN PERATURAN MENTERI AGA.l\IA 
No. 10 TAHUN 1952. 

Pasal: 2. 
I. Susunan. Supaja ditambah dengan K.U.A.M. Maluku, jang 
ditempatkan pada: VII, dan nomor berikutnja ialah VIl, VIII, 
dan IX digeser dan mendjacli VIII, IX dan X. 

Pasal: 8. 
IV. Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kota Besar. 
supaja ditambah : 

5. Bahagian Roma Katolik, ditempat-tempat jang dipandang 
perlu oleh bahagian Roma Katolik Pusat Kementerian Aga
ma, dengan persetudjuan Menteri Agama. 
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TUGAS DAN KEWADJIBAN. 

III. supaja ditambah: Kantor Urusan Agama Masehi Daerah 
·Tapanuli dan Maluku. 

Pasal: 4. 
dibawah ajat 6 supaja ditambah : 
Dengan tjatatan, bahwa segala sesuatu jang terse but pada ajat: 
1 s/d 6 diatas, dikerdjakan dengan mengindahkan kedaulatan 
agama masing-masing. 

Pasal: 5. 
I. SUSUNAN. 
supaja di tam bah: e. Bahagian Roma Katolik. 
Pasal : 6. Togas kewadjiban. Supaja sesudah : D ditambah: 
E. Bahagian Roma Katolik, bertugas: 

a. Mendjadi penghubung antara Djapenda dan Pusat Ke
menterian Agama. 

b. Mengurusi: pengangkatan, pemberhentian, membuat 
conduite, kenaikan tingkat/gadji guru• agama Roma 
Katolik. 

c. Mengurusi perlengkapan untuk peladjaran agama Ro
ma Katolik. 

d. Membuat statistik guru-guru agama dan sekolah-seko
lah jang mendapat peladjaran agama Roma Katolik. 

Pasal : 6. II. Supaja ditambah dengan : 
3. Bahagian Roma Katolik. 

Pasal : 6. V. supaja di tam bah dengan : 
3. Bahagian Roma Katolik. 
Usu!' perubahan ini disampaikan kepada Putjuk Pimpinan 

Kementerian Agama, untuk dipertimbangkan masak-masak, 
dan untuk mendjadi bahan dalam usaha mengadakan perubah
an Peraturan Menteri Agama No. 9 dan 10 tahun 1952. 

Sehabis membitjarakan perumusan kesimpulan rapat-rapat 
seksi, lalu dibitjarakan satu demi satu usul perubahan Peratur
an Menteri Agama No. 9 dan 10 tahun 1952, untuk terus diper
djuangkan di Kantor Pusat Kementerian Agama sesudah se
lesai Konperensi. 

Sesudah selesai semuanja, maka rapat ditutup pada djam 
00.30 dengan upatjara Katolik. 
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VI 

BA GIAN 

GERAliAN ALmAN A.GAMA 

Sidn-ng I : tanggal 28-6-1955 djam 10.00 - 12.00. 

,, II : ,, S0-6-1955 ,. 10.30 - 12.00. 
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SIDANG PERTAMA. 

Tempat: Bad Hotel. 
Tangga.l: 28 Djuni 1955. 
Dja111. : JO - 12. 

1. LAPORAN HINDU BALI. 

Oleh Sdr. Kandia Kepala Bg. Hindu-Bali pada Kuap Nusa 
Tenggara, diterangkan sbb. : 

1. Daerah Bali, disamping Kuap dari Kementerian Agama, oleh 
Dewan Pemerintah Daerah Bali, (Swa-Pradja Bali), telah 
diadakan Djawatan Agama sendiri, dengan nama: 

,,DJAWATAN AGAMA DAERAH BALI" disingkat DJADBA. 

2. Djadba mempunjai kantor bawahan, ditiap2 Dewan Peme
rintah (Ketjamatan seluruh daerah Bali) jakni : 

1. Buleleng di Singaradja, 
2. Djembrana di Negara, 
3. Tabanan, 
4. Badung di De11pasar, 
5. Gianjar, 
6. Klungkung, 
7. Karang-asem, 
8. Bangli. 

3. Djadba berkedudukan di Denpasar. Formasi niatnja ada 5 
orang, tapi sekarang jang rieel baru ada dua orang, jakni: 

1. Putu Serangan. 
2. Pedande Gde Telabah. 
Tugasnja mengurusi a. Penerangan Agama dan b. Pendidik
an Agama. 
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4. Kesukaran' Djadba, terletak pada financiel; karena D.P.D. 
telah berulang• memadjukan permohonan ke Kementerian 
Dalam Negeri, agar menambah mata anggaran belandja 
untuk biaja Djawatan Agama Daerah Swapradja Bali de
ngan Tjabang: ketjamatannja. Tapi keuangan sampai kini 
belum ada. 
Djadba, telah mengadakan tjalon Guru Agama Honorair 
{G.A.H.) 4 orang sampai sekarang belum dapat besluit, dan 
Guru Agama jang mengadjar di Sekolah'. 
1. S.G.A. di Singaradja. 
2. S.G.B. di Singaradja. 
3. S.G.B. di Gianjar. 
4. S.G.B. di Karang-asem. 

2. PERTEMUAN SEGI TIGA DI SINGARADJA. 

Pimpinan bagian H. Kementerian Agama R.I. membatjakan 
notulen Pertemuan segi-tiga di Singaradja pada tgl. 14 Pebruari 
1953, antara Sekdjen Kementerian Agama R.1. - D.P.D. Bali 
- D.P.R. Bali jang dipimpin oleh Gubernur Nusa Tenggara. 
Kesimpulan pertemuan itu dirumuskan oleh Gubernur: 

I. 1. Kita mulai lembaran baru. 
2. UsulD harus dibuat oleh daerah Bali. 
3. Proceduur bukan merupakan penutupan. 
4. Pandangan Daerah tak diabaikan. 

II. Sampai sekarang daerah Bali, belum pernah memadjukan 
usul2 resmi kepada Kem. Agama. TibaD kita mendengar 
bahwa oleh D.P.R. Bali telah membentuk Djawatan Agama 
jang menjendiri diluar dari lingkungan Kem. Agama. Djadi 
kesukaran~ jang diderita oleh Djadba, adalah tanggung 
djawab D.P.D. Bali sendiri. 

ill. Lepas dari persoalan agama jang diadakan oleh D.P.D. 
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Bali, jang perlu kita menjusun formasi dan lapangan tugas 
kita sendiri. 
Dibagian H Pusat ada kemungkinkan ditambah dengan 
Sub Bagian Hindu Bali, di Kuap Nusa Tenggara, diadakan 
Bg. Hindu Bali. 
jang mempunjai seksi1

: 

a. Seksi Urusan Agama. 
b. Seksi Pendidikan Agama. 
c. Seksi Penerangan Agama. 



IV. Pedjabat jang diperuntukkan di Bg. H. Kementerian Agama 
R.I. akan dipilih 2 orang diantara 4 orang jakni, Sdr. • : 
1. Njoman Kadjeng. 
2. Putu Suendra. 
3. Ida Bagus Tugur. 
4. Ida Bagus Alit. 

V. Pendjabat sekarang di Kuap Nusa Tenggara, Sdr.1
: 

1. Kandia. 
2. Njoman Utara. 
3. Ida Putu Djelantik. 

VI. Nama Organisasi2 Agama Hindu Bali. 
1. Panti Agama Hindu Bali di Singaradja. 
2. Hindu Bali di Klungkung. 
3. Pasuman Para Pendeta di Singaradja. 
4. Panti Nasional Agama Hindu Bali di Klungkung. 
5. Studie Club Wiwaha Sastra Saba di Denpassar. 
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SIDANG KEDUA. 

Tempat : Badhotel. 
Tanggal : 30 Djuni 1955. 
D;am 10.30 - 12.00. 
Pinipinan: K.H. Fakih. Usman. 

1. TJATATAN RINGKAS TENTANG : 
,,SUB BAGIAN HINDU BALI". 

Setelah Sidang mendengarkan pelaporan dari Kepala Bg. 
H. Kementerian Agama R.I. dari buah hatsil sidang chususinja 
dengan kepala Hindu-Bali pada Kuap Nusa-Tenggara, begitu 
pula sesudah diadakan tanja djawab sekeliling persoalan 
mungkin adanja Sub Bahagian Hindu Bali, maka keputusannja: 

1. Mengingat kepentingan dari ummat jang memeluk agama 
Hindu Bali sebanjak l.k. 2.000.000 djiwa. 

2. Untuk melajani masjarakat ummat Hindu Bali itu, maka 
dalam kantor pusat Kementerian Agama R.I. Bg. H., perlu 
ditambah adanja: Sub Bagian Hindu Bali. 

3. Menetapkan lapangan Tugas Sub Bagian Hindu Bali: 
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I. Mengikuti perkembangan Agama Hindu-Bali dengan : 

1. Mengumpulkan buku:i lontar2 dan bahan• lainnja 
jang bertalian dengan ilmu pengetahuan Agama 
Hindu Bali. 

2. Menjusun scripties jang berisi : 
a. Kesaksiannja, kepertjajaannja. 
b. Tjara Kebaktiannja. 
c. Pokok1 tuntunannja. 
d. Duduknja Agama Hindu Bali dalam hukum dan 

adat. 
e. Perbedaan Agama Hindu Bali dengan agama 

lain1
• 

f. dan lain-lainnja. 



3. Menghubungi rnasjarakat Hindu Bali. 
4. Pendjabat Sub. Bagian Hindu Bali dimintakan tja

lon dari Daerah. 
a. Minta dikirirn narna2 tjalon. 
b. Tjalon rnana jang rnau sedia berpindah ke Dja

karta. 

5. Di Kuap Nusa Tenggara diadakan Bagian Hindu · 
Bali jang rnempunjai seksi2 : 

1. Seksi Urusan Agama. 
2. Seksi Penerangan Agama. 
3. Seksi Pendidikan Agarna. 
Pedjabat seksi Penerangan Agama, diambil dari 
Kapenap seksi Hindu Bali. 
Pedjabat seksi Pendidikan Agama, diambil dari 
Kapenap seksi Hindu Bali. 

II. Membuat ichtisar dan analysa periodik. 

2. KEPUTUSAN-KEPUTUSAN : 

I. Kagri Bag. H ditambah adanja Sub Bag. Hindu Bali. 
II. Menentukan : 

LAPANGAN TUGAS ,,SUB BAGIAN HINDU BALI" 
di KAGRI. 

a. mengikuti perkembangan Agama Hindu Bali dengan : 
1. mengumpulkan buku2

, lontar dan bahan:i lainnja jg. 
bertalian dengan ilmu pengetahuan Agama Hindu 
Bali. 

2. menjusun scripties jang berisi : 
a. kesaksiannja, 
b. tjara kebaktiannja, 
c. pokok:i tuntunannja, 
d. duduknja agama itu dalam hukum dan adat, 
e. ke-istimewaannja dari golongan lain, 
f. dan lain-lainnja. 

3. menghubungi masjarakat Hindu-Bali. 
b. membuat ichtisar dan analysa periodiek. 

III. Pimpinan Kagri telah menentukan bahwa: 

Di Kuap Nusa Tenggara: 
diadakan : Bag. HINDU BALI. 
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Jang mempunjai: 1. Seksi Urusan Agama. 
2. Seksi Penerangan Agama. 
3. Seksi Pendidikan Agama. 

Funsionaris No. 2 dari Kapenap. 
Funsionaris No. 3 dari Kapendap. 
Didjadikan satu, masuk mendjadi pegawai K.U.A.P. 

IV. Funsionaris di Pusat KAGRI: 
1. Nama tjalon, agar dikirim lagi. 
2. Ditanja dulu, mau atau tidaknja. 

3. TUNTUNAN KERDJA PRAKTIS. 

(Sari pidato Kepala Bg. H. - K.H. Asnawi Hadisiswaja -
dalam Konperensi chususi Djawatan Urusan Agama pada tgl. 

28 Djuni 1955 di Tretes). 

1. Pada waktu jang lampau bg. H memang masih kita rasa
kan bahwa tugas dan lapangan pekerdjaan agak samar1

, 

walaupun peraturan• tertulis mengenai soal ini, telah tju
kup adanja. Tugas bg. H meliputi dan bersangkut paut 
dengan segala matjam persoalan jang termasuk dalam 
lapangan pekerdjaan Kementerian Agama, sehingga kare
nanja kadang:? terasa bahwa tugasnja itu agak abstrak. 
Hal ini sangat dirasakan oleh pusat maupun daerah. 

2. Al-hamdulillah pada th. 1954 jang baru silam ini telah 
tertjapai kemadjuan, sehingga wudjud dan bentuk bg. H 
telah lebih djelas kelihatannja. Ini tidak berarti bahwa bg. 
H telah mempunjai garis tegas dalam menghadapi masja
rakat Agama, sebagaimana positiefnja tugas pulisi, tentara 
dan lain• al at negara jang mempunjai tradisi, sehingga 
dapat bertindak pada sesuatu waktu. Dengan setjara 
praktis populair tugas bg. H dapat disimpulkan· dalam 4 
kata berturut-turut : 1. mengetahui, 2. menghimpun, 3. 
mengolah dan 4. meujalurkan. 

3. Dengan ,,n1engetahui" dimaksudkan kita harus dapat me
njelami pergolakan dan perkembangan masjarakat agama 
dengan melakukan observasi dan dimana perlu menjelidiki. 
Penjelidikan kita djangan disamakan dengan pekerdjaan 
Intellegence Service. 

4. ,,Menghimpun" berarti kita harus mempunjai himpunan 
imphormasi jang lengkap mengenai soar agama dan ke
agamaan, basil dari pada observasi kita. Segala sesuatu 
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tentang seluk-beluk sesuatu organisasi atau gerakan agama 
jang ada didaerah jurisdiksinja masing• harus ada dalam 
dokumentasi bg. H, seperti anggaran Dasarnja, pemimpin
nja, sedjarah timbulnja dll. 

5. ,,Mengola.h" artinja kita harus dapat mengambil overzicht, 
kesimpulan atau memahami tiap1 persoalan, sehingga tiap1 

peristiwa atau kedjadian dapat diketahui latar belakangnja 
serta motiefnja. 
Hasil pengolahan ini, harus dapat menghasilkan kesimpul
an, bagaimana dan oleh siapa sebaiknja persoalan soal itu 
diselesaikan. 

6. ,,Menjalurl<an" berarti melaksanakan basil pengolahan ki
ta, apabila peristiwa itu memang tidak termasuk mendjadi 
kompetensi Kementerian Agama, seperti penuntutan ke 
Pengadilan, dll. 

7. Dengan demikian dapat kita rasakan bahwa puntjak tugas 
bg. H adalah ,,menjalurkan" ini. Umpamanja: Hasil pengo
lahan kita menghasilkan kesimpulan bahwa soal ini harus 
diselesaikan oleh instansi tingkatan kabinet, maka soal itu 
harus disalurkan kepada Bapak Menteri atau Sekdjen. 
Mengenai prakteknja didaerah, ,,menjalurl<an" ini umpa
manja mengenai peristiwa0 jang bersangkutan dengan kri
minaliteit, maka petugas bg. H setempat tidak dapat ber
tindak apa0

, selain hanja menjerahkan/menjalurkan soal 
itu kepada instansi jang berkompetent ialah polisi. 

8. Dari laporan tahunan, dari beberapa daerah propinsi atau
pun kabupaten seringkali kami rasakan bahwa petugas1 

bg. H didaerah itu tugasnja samar0
• Kabur malahan ada 

daerah jang membatasi tugasnja hanja sekedar menjusun 
daftar sadja dan belum dapat bertindak apa 11 dalam arti 
kata ,,1nenjalurl<an" sebagai keterangan diatas. 

9. Tehnis administratief jang ada dipusat bg. H. tersusun 
dari seksf' : 1. Um um, 2. Politik, 3. Gerakan/ Aliran Agama, 
4. Agama2 lain. Dalam sedikit waktu lagi mungkin akan 
ditambah satu dua seksi atau sub. bahagian. Formasi 
seksi2 ini dapat ditaulad oleh daerah2 djika dipandang perlu, 
dengan disesuaikan kebutuhan dan omvang dari tugasnja. 

10. Seksi Umum, tugasnja meliputi soal2 administrasi, seksi 
Politik mengenai soal:i politik, seksi Gerakan/ Aliran Agama 
mengenai organisasi jang mempunjai dasar agama, sedang 
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seksi agarna• lain menghadapi soal keagamaan, kepertjaja
an - dan aliran mystiek jang dewasa ini belum mempu
njai kwalifikasi djelas, jang lazim kita namakan ,,Agama 
Barn" dan lain-lain. 

11. Dalam hubungan tugas bg. H. perlu d.isampaikan bahwa 
pada th. 1954 Pernerintah telah rnembentuk Panitia Inter
departemental jang bertugas menindjau aliran1 kepertjaja
an dalam masjarakat jang dinamakan Panitia Pakem. Tu
gas Pakern ini paralel dengan tugas bg. H. seksi Agama 
lain11

, dan karenanja duduknja kepala bg. H. dalam Pakem 
sangat bermanfaat, baik bagi bg. H., maupun bagi Pakem. 

12. Dengan mengingat akan tugas jang dihadapi oleh bg. H. 
Pusat untuk rnenghadapi persoalan2 dengan kabinet, Djak
sa Agung dll. teranglah bahwa bg. H Pusat sangat me
merlukan laporan1 dari daerah• agar bahan• keterangan 
jang dikemukakan oleh bg. H. itu betul2 berdasar kenjata
an serta gedokumenteerd. 

13. Tuntunan selengkapnja mengenai tjara= memberi laporan 
ke bg. H. Pusat telah diberi petundjuk seperlunja sebagai 
jang antara Iain tertjantum dalam surat kita No. F /I/20227 
tahun 1952. 
Adapun jang masih perlu dimintakan perhatian ialah agar 
didalam memberi laporan, daerah hendaknja djangan hanja 
sekedar melaporkan kedjadian serta mengkonstatir kenja
taan setjara pas if, artinja dengan tidak memberi visie dan 
pendapat. Bagaimana djuga tentulah petugas didaerah itu 
sendiri jang akan mengetahui lebih dalam iklim serta si
tuasi daerah jang masuk dalam jurisdiksinja. Kalau Pusat 
menerima Iaporan dari daerah hanja sekedar ,,photo-opna
me", maka sudah barang tentu pusat terpaksa harus me
nanjakan lagi kedaerah jang bersangkutan kembali, jang 
berarti membuang waktu, tenaga dan alat. 

14. Tiap1 peristiwa dan kedjadian jang telah masuk dalam 
pengawasan atau mendjadi objek pekerdjaan bg. H. harus 
selalu diikuti perkembangannja setjara terus-menerus 
( contineu), sehingga merupakan suatu proses persoalan 
jang lengkap dan selesai, tjukup dengan analysanja jang 
gedokumenteerd dan dapat dipertanggung djawabkan. 
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VII 

Brno PERADILAN AGA.l\IA 

Sidang I : tang gal 26-6-1955 djam 20.00 - 03.00. 

" II: ,, 27-6-1955 
" 

09.00 - 13.30. 

" Ill: 
" 

27-6-1955 " 20.00 - 0.15. 

" IV: ,, 28-6-1955 " 
08.00 - 13.20. 

" V: ,, 28-6-1955 " 
20.00 - 02.15. 
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Sdr. Mas'ud Atmodiwirjo Kep. Bag. A Djapena; tengah menguraikan 
soal ketata-usaha-an pada sidang chususi I Djapena. 
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SIDANG PERTAMA. 

Tempat : Pengina.pan. Pertama.. 
Tangga.l: 26 Djun.i 1955. 
D;a.m : 20.00 - 03.00. 
Pim.pin.an: K.H.M. D;un.aidi. 

1. PEMBUKAAN. 

Assalamu'alaikum w.w. 
Pudji dan Sjukur kehadirat Allah Djalla wa 'Azza atas 

segala ni'mat jang dilimpahkan kepada kita sekalian, terutama 
ni'mat Islam dan ni'mat Iman. 

Selamat datang saja utjapkan kepada Saudara2 peserta 
Konperensi dalam lingkungan Biro Peradilan Agama, suatu 
bahagian dari Kementerian Agama, jang diberi tugas mendja .. 
lankan qada' atas perkara2 perselisihan diantara Ummat Islam 
Indonesia dalam batas2 tertentu, berdasarkan hukum Allah 
S.W.T. sebagai termaktub didalam Al-Qur-an, dengan berpedo
man kepada practische uitvoeringnja jang ditjontohkan oleh 
Djundjungan kita Nabi Muhammad S.A.W. dalam Al Hadits, 
.sambil memperhatikan pula jurisprudensi Idjma' Ulama dan 
apabila perlu dengan mempergunakan pula perbandingan hu
kum jang sehat, ja'ni Qias jang mu'tabar. 

521 



Saudara =. l{epertjajaan jang dhahirnja diberikan kepada 
Idta oleh Bapak Menteri Agama untuk mendjalankan tugas 
jang mulia dan sutji ini hendaknja kita hargai dan terima 
dengan penuh perasaan tanggung djawab, maupun sebagai 
pegawai terhadap Negara atau dan terutama sebagai manusia 
terhadap Chaliqnja. 

Peraturan= tentang peradilan Agama a.I. sebagai termak
tub dalam Stbl. 1882 No. 152 ( dengan semua perubahan2 dan 
tambahan11-nja terutama seperti termuat dalam Stbl. 1937 No. 
116 dan No. 610), Stbl. 1937 No. 638, Warta Resmi Negara 
Sumatera Timur dulu No. 78 Tahun 1950, Adatrechtbundel 
Serie I No. 63, Peraturan= Swapradja dll., kesemuanja itu 
mengatur tentang kewadjiban dan pembatasan hak kekuasaan 
dari pengadilan Agama (bevoegdheid dan taakafbakening), ti
dak rnengatur hukum~ materi jang harus dipergunakan untuk 
rnemeriksa dan memutus perkara = jang harus dihadapinja. 
Hukum materie ini diserahkan sepenuhnja kepada Qadr, Ketua~ 
Pengadilan Agama, dengan berdasarkan hukum Sjara' Agama 
Islam jang telah saja terangkan tadi. 

Peraturan dan Penetapan Menteri Agama hanja mengatur 
pelaksanaan dari Staatsbladen itu serta tata-usahanja, semen
djak kekuasaan mengawasi pengadilan= ini diserahkan kepada 
Menteri Agama oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan 
Penetapan Pemerintah No. 33 tahun 1949 dan No. 8 tahun 1950. 
Sebelum itu, oppertoezicht atas pengadilan tersebut ada pada 
Kementerian Kehakiman, Pamong Pradja (para Residen dan 
Bupati) dan/atau Swapradja~ serta Adat-gemeenschappen. 

Pada Kementerian Agama dalam Pemerintah Republik 
Indonesia, urusan peradilan Agama (tahun 1946 -1950) dibe
bankan pada Bagian "B" dari Kementerian Agama, jang djuga 
bertugas menjelenggarakan urusan kepenghuluan, kemesdjid
an dan ibadah sosial. Semendjak terbentuknja Negara Kesa
tuan R.I. urusan peradilan ini diselenggarakan oleh Bagian 
Hukum dari Kementerian itu, jang kemudian dengan Peratur
an Menteri Agama No. 9 dan No. 10 Tahun 1952 mendjelma 
mendjadi Biro Peradilan Agama sampai sekarang. 

Dalam Penetapan Menteri Agama No 41 tahun 1952 lapang 
pekerdjaan Biro Peradilan Agama a.I. adalah sbb. : 
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1. Mengurus har jang berhubungan dengan perundang-un
dangan jang bertalian dengan peradilan agama. 

2. Mempeladjari Undang2 , Peraturan Pemerintah dan lain2 se
bagainja, jang ada sangkut-pautnja dengan hukumg agama. 

3. Menjusun rentjana pemberian pertimbangan, apabila ada 
sesuatu Undang2 atau Peraturan Pemerintah dan sebagai
nja, jang tidak sesuai dengan hukum2 agama. 

4. Mengatur dan mengerdjakan dengan memakai kaartsijs
teem, jurisprudensi dari hukum agama jang digunakan oleh 
Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi. 

5. Menjusun pertimbangan2
, apabila beberapa Pengadilan 

Agama mengenai suatu persoalan jang bersamaan meng
gunakan hukum2 jang berlainan. 

6. Menghirnpun, rnentjatat, memberi pertimbangan tentang 
resolusi2

, mosi', usul' dan lain' sebagainja jang mengenai 
hukum= agama, baik jang diterima dari instansi' dalam 
lingkungan Kementerian Agama atau dari instansi2 lain. 

7. Mengatur urusan tauliyah Wali-Hakim. 
8. Mengurus dan mengerdjakan semua hal jang bersangkut

an dengan itu. 
9. Menjalurkan keputusan2 Pengadilan Agama dan Mahka

mah Islam Tinggi .iang penting' dan berfaedah bagi peng
adilan Agama pada umumnja. 

l 0. Menjusun rcntjana penetapan ketentuan1 penanggalan, 
hari Raya dan hari Libur. 

11. Mengerdjakan semua hal jang bersangkut-paut dengan 
urusan penanggalan dan hari Raya. 

12. Membuat rentjana2 aturan upatjara Negara jang ada per
taliannja dengan Agama. 

13. Mengadakan hubungan dengan Kementerian Kebakiman 
dan instansP Iain jang ada sangkut-pautnja dengan urusan 
peradilan Agama. 

14. Mengusahakan adanja kesatuan hukum peradilan Agama. 
15. Menjusnn laporan tahunan mengenai tugas kewadjiban 

termasuk pada angka 1 s/d 15. 

Instansi' peradilan Agama jang kini telah dimasukkan 
dalam lingkungan Biro Peradilan Agama ialah: 
a. Mahkamah Islam Tinggi untuk Djawa-Madura, 
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b. 81 Pengadilan Agama di Djawa-Madura dengan tiga buah 
tjabang pengadilan itu di Bawean, Sampang dan Kangean, 

c. Kerapatan Qadi Besar di Bandjarmasin, 
d. 6 Kerapatan Qadi di Kalimantan Selatan dan Timur, 
e. 5 Madjelis (Pengadilan) Agama Islam di Sumatera Timur, 
f. Pengadilan Agama di Palembang, 
g. Mahkamah Balai Agama di Pontianak dan Sambas, 
h. Mahkamah Sjar'iyah di Sumatera, jaitu : 

1 Mahkamah Sjar'iyah untuk Daerah Atjeh, 
20 Mahkamah Sjar'iyah bertempat di-ibu kota Kawedana-

an di Atjeh, 
1 Mahkamah Sjar'iyah untuk daerah Tapanuli, 
1 Mahkamah Sjar'iyah untuk daerah Sumatera Barat, 
1 Mahkamah Sjar'iyah jang kemudian diganti namanja 

dengan 1 Pengadilan Agama untuk daerah Lampung. 

Saudara~: 

Alhamdulillah semendjak Konperensi Dinas ke-IV dari 
Kementerian Agama di Sukabumi pada achir tahun 1952, Biro 
Peradilan Agama diperkenankan turut serta mengikuti Konpe
rensi Kementerian Agama dengan mengundang 3 orang Ketua 
Pengadilan Agama jang mewakili Djawa Barat. Tengah dan 
Timur, selain dari Ketua dan Panitera Mahkamah Islam Tinggi. 

Dalam Konperensi Dinas ke-V dari Kementerian Agama di 
Semarang pada tahun 1954 banjaknja peserta dalam lingkung
an Biro Peradilan Agama ditambah dengan beberapa Ketua~ 
pengadilan Agama dari Sumatera dan Kalimantan. 

Banjaknja peserta dalam Konperensi Dinas ke-VI ini dari 
pihak Biro Peradilan Agama hampir tidak berbeda dengan 
tahun jang lalu, hanja selain dari Mahkamah Islam Tinggi dan 
Kerapatan Qadi Besar, jang diundang adalah berlainan dengan 
jang lalu, sedangkan djumlahnja tetap. 

Saudara2
: 

Untuk memudahkan dan melantjarkan djalannja Rapat 
Chususi BIRP A jang kita mulai malam ini, saja mentjoba 
membuat sebuah rantjangan atjara jang telah disampaikan 
kepada Saudara2 sekalian. Manusia boleh sadja merentjanakan 
apa jang akan ia kerdjakan, tetapi Allah S.W.T. jang kelak 
menentukan apakah rentjana itu dapat atau tidaknja diseleng
garakan. 

524 



Pada hemat saja, mengingat kedudukan Saudara2 Ketua 
pengadilan Agama jang diundang sekarang ini bukanlah meru
pai Koordinator dari Ketua~ pengadilan Agama d.idaerah sau
dara, sebetulnja kurang tepat kalau atjara' jang disadjikan, 
dibitjarakan disini, akan tetapi untuk menggunakan kesempat
an jang sebaik~nja dari Konperensi Dinas ke-Vl ini, sengadja 
kami undang Ketua:: pengadilan Agama jang sudah banjak 
mempunjai pengalaman maupun mengenai tata-usaha atau 
hukum:: jang digunakan didalam keputusan~nja. Semoga semua 
pembitjaraan ~ jang akan kita lakukan untuk membahas mas
alah ~ jang dikemukakan dapat berdjalan dengan lantjar dalam 
waktu sesingkat-singkatnja dengan hasil jang sebesar-besarnja. 

Diantara masalah' jang akan dibitjarakan terdapat bebe
rapa hal jang technis adalah chusus mendjadi tugas Biro Per
adilan Agama dan/atau bersama Kementerian Agama, umpama 
masalah disekitar Ru'jatulhilaal, akan tetapi oleh karena masih 
banjak adanja salah faham tentang hal ini, a.I. bahwa katanja 
sebetulnja Pengadilan Agamalah menurut tradisi jang berhak 
menentukannja (meng-itsbatkannja), begitu pula mengenai 
sjahadah' rukjat, qadar tingginja hilaal jang boleh didjad.ikan 
dasar penerimaan dll., kami pandang perlu untuk dibitjarakan 
bersama pada kesernpatan ini. 

Sudah tentu manfaat dari Konperensi serupa ini lebih dapat 
dirasakan kalau seluruh Ketua:: dan Panitera• pengadilan Aga
ma diundang, maupun sekali gus atau sedaerah-daerah seperti 
jang telah didjalankan di Solo dalam tahun 1953 untuk Djawa
Madura. 

Semula dirnaksud untuk mengadakan konperensi pengadil
an Agama di Sumatera Timur dan Kalimantan Selatan dalam 
tahun 1954, seperti berulang-ulang telah diminta oleh Kepala 
K.U.A.P. masing", akan tetapi berhubung dengan beberapa hal, 
belum dapat dilaksanakan. Penundaan itu tidak berarti bahwa 
Biro Peradilan Agama lalu tidak mengambil perhatian lagi. 
Bahan• untuk membitjarakan persoalan2 dan kesulitan• praktis 
jang ketika itu dikemukakan jang harus segera diatasi, diang
gap belum begitu urgent untuk mengadakan konperensi jang 
biajanja tidak sedikit. Insja Allah dalam waktu jang singkat 
bila keadaan mengidzinkan Biro Peradilan Agama akan meng
ichtiarkan konperensi' serupa itu. 
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Menurut rentjana, pada malam ini akan kita bitjarakan 
hal' jang berkenaan dengan keseragaman tata-usaha seperti 
telah diinstruksikan oleh BIRP A; akan tetapi untuk menjesuai
kan atjara sidang chususi DJAURA tentang Peraturan Menteri 
Agama sebagai pengganti Instruksi Menteri Agama No. 4/1947, 
jang membutuhkan dengan segera beberapa pendapat dari Biro 
Peradilan Agama disekitar tjontoh= pelaksanaan peraturan itu, 
maka atjara ini kami dahulukan dan kemudian sesudah itu 
barulah soal~ keseragaman tata-usaha. 

Saudara=, sekianlah setjara singkat kata= pembuka dari 
rangkaian sidang Chususi dari Biro Peradilan Agama jang kita 
mulai malam ini. Semoga Allah S.W.T. memberi taufiq dan 
hidajah-Nja kepada kita sekalian serta kemudian dalam meng
hadapi dan menjelesaikan masalah:i jang akan kita bitjarakan 
dalam keadaan sehat wal'fiat. Kesabaran dari Saudara = dalam 
mengikuti segala pembitjaraan sangat kami harapkan sesuai 
dengan sifat= kesabaran dan ketenangan berpikir serta bertin
dak kearah jang benar dan adil dari Hakim:i jang ketentuan~nja 
telah sama kita ma'lumi. 

Sekianlah. 
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2. MENINDJAU LAFADZ TA'LIQ TALAQ. 

Ketua sidang memberitahukan, bahwa berhubung dengan 
adanja permintaan dari Kementerian Agama, supaja setjepat 
mungkin Sidang Chususi Peradilan Agama hendaknja menin
djau kembali rumusan ta'liq talaq untuk melengkapi pelaksana
an dari Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1955, maka 
diusulkan untuk membitjarakan hal itu sebagai atjara ke-I dari 
sidang malam ini. Sidang menjetudjui. 

Ketua dalam kata pengantarnja menguraikan tentang ke
dudukan : Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Undang
Undang Darurat, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, 
Peraturan dan Penetapan Menteri, Instruksi: dsb. 

Dengan singkat didjelaskan pula maksud dan riwajat dari 
Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1955 a.I. ialah tentang 
perlunja Instruksi Menteri Agama No. 4 tahun 1947 dirobah 
disebabkan berlakunja Undang-Undang No. 22 tahun 1946 
tentang pentjatatan Nikah, Talaq dan Rudju', untuk seluruh 
Indonesia dengan Undang-Undang No. 32 tahun 1954. 

Lafadz ta'liq talaq jang tengah didjalankan sekarang ini 
adalah seperti berikut: 

,,Sesudah aqad nikah, maka saja ....................... . 
iqrar (mengutjapkan) ta'Iiq talaq atas isteri saja nama 
....................................... seperti dibawah ini: 
Sewaktu-waktu saja : 
1. Meninggalkan pergi isteri saja itu dalam masa 6 bulan 

berturut-turut. 

2. Atau saja tidak memenuhi kewadjiban saja memberi 
nafkah padanja dalam masa 3 bulan berturut-turut. 

3. Atau saja menjakiti isteri saja itu dengan memukul. 

4. Atau saja menambang isteri saja itu dalam masa 3 
bulan berturut-turut. 

Apabila isteri saja itu tidak rela dan mengadukan 
kepada pengadilan jang berhak mengurus hal tersebut, 
dan da'wanja dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan 
itu dan apabila isteri saja itu membajar uang sebesar 
Rp. 1,- (satu rupiah) sebagai iwadl, (pergantian), maka 
djatuhlah talaq saja satu kepada isteri saja tersebut. 
Kepada pengadilan Agama jang memutuskan perkara 
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tersebut, saja kuasakan untuk memberikan uang iwadl 
(pergantian) tersebut kepada Kas Mesdjid". 
Sebagai bahan oleh ketua sidang dikemukakan surat2 dari: 

a. Biro Peradilan Agama tgl. 28 September 1954 No. B/I/ 
1/200/54, 

b. Mahkamah Islam Tinggi tgl. 3 Nopember 1954 No. 898/D-1, 
c. Djawatan Urusan Agama tgl. 18 Oktober 1954 No. 396/ 

B/12/54 dan 
d. Kerapatan Qadi Besar tgl. 12 Nopember 1954 No. 1045/ 

B/VI/2/54 ten tang laf adz ta'liq talaq, dengan pendjelasan2 

jang dipandang perlu. 
Kesimpulan pembitjaraan mengenai hal ini adalah seperti 

dibawah ini: 
(1) Setudju dengan ditjantumkannja sebahagian dari ajat 34 

Surah Bani Isrft.-il, jang berbunji : 

dengan terdjemahnja didalam bahasa Indonesia : 
,,Tepatilah djandjimu, sesungguhnja djandji itu akan dituntut". 
dibagian atas sebagai peringatan. 
(2) Perkataan ,,Ta'liq TaUlq" hendaknja diganti dengan ,,Shi

gat ta'liq" dan ditempatkan ditengah-tengah, dibawah 
terdjamah ajat Al-Qur-an jang dimaksud dalam sub (1) 
tersebut diatas. 

(3) Muqoddimah dari shigat ta'liq dimulai dengan ,,Basmalah"; 
djandji kesanggupan kewadjiban seorang suami terhadap 
isterinja dapat disetudjui, sedangkan usul agar ditjantum
kan pula lafadz Al Qur-an (Surah Al Baqarah ajat 229) 
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untuk lebih menguatkan djandji itu, tidak diterima, sebab 
sudah termasuk didalam kata2 ,,muasjarah bilma'ruf", lagi 
pula laf adz Al Qur-an tadi pada umumnja, sebagai petun
djuk dan nasehat sudah diutjapkan oleh wali atau wakilnja 
pada waktu idjab. 



( 4) Ajat pertama dari ta'liq, tjukuplah dengan ,,meninggal
kan isteri saja tersebut enam bulan berturut-turut". Kata3 

,,ketjuali apabila saja mendjalankan tugas Negara" tidak 
perlu ditjantumkan, sebab sukar bagi Hakim nanti untuk 
mengukur sampai dimana berat-ringannja tugas itu. Kalau 
pengetjualian ini dibolehkan, hendaknja pengetjualian cli
sebabkan tugas agama, umpama mentjari nafaqah, menun
tut ilmu dsb. dimasukkan pula. 

(5) Perkataan ,,clidalam masa 3 bulan" pada ajat ke-2 dari 
ta'liq harus diganti dengan ,,3 bulan lamanja", sebab per
kataan ,,didalam masa 3 bulan" dapat berarti, kalau se
orang isteri tidak diberi nafaqah satu bulan sadja, isteri 
itu sudah dapat menuntut, karena a ,,satu bulan" dianggap 
termasuk dalam djangka ,,masa 3 bulan". 

(6) Didalam ajat ke-3: perkataan ,,badan/djasmani" diganti 
dengan ,, tubuh/ djasmani". 

(7) Perkataan ,,pukul" hendaknja dihilangkan, sebab ,,pukul" 
sudah termasuk dalam arti .,menjakiti", begitu pula ,,ten
dang", ,,tempeleng" dsb. Menjakiti ruhani, tidak termasuk 
dan ta'liq tidak djatuh karenanja, umpama menjakiti hati 
isteri dengan ,,memadu a tau wajuh a tau njandung". 

(8) Oleh karena perkataan ,,menambang" dalam ajat 4 dari 
ta'liq selain dengan berarti ,,membiarkan", djuga dengan 
arti lain jang kurang baik a.I. ,,menambang" berarti ,,me
njewakan", maka untuk menghindari tafsiran jang tidak 
pada tempatnja, baiklah perkataan ,,menambang" diganti 
dengan ,,membiarkan a tau tidak memperdulikan". 

(9) Dengan semata-mata pelanggaran dari salah suatu sifat 
ta'liq tersebut diatas sadja, talaq seorang suami tidak akan 
djatuh kalau tidak disertai sjarat:i lainnja lagi, jaitu: 

(a) isterinja tidak ridha, 

(b) mengadukan halnja (datang menuntut suaminja) ke
pada pengadilan Agama dan petugas jang diberi hak 
mengurus pengaduan itu, 

(c) pengaduannja dibenarkan dan diterima (ditsabitkan 
karena tjukup baijinah atas kesalahan sisuami), 

(d) isteri membajar uang iwadh Rp. 2,50, 
maka barulah djatuh talaq satu dari suami itu. 
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Perkataan ,,pengadilan Agama" harus ditulis huruf ,,p" 
ketjil, dan berarti bukan sadja pengadilan Agama jang ada di 
Djawa-Madura, Palembang dan Lampung sadja, akan tetapi 
semua pengadilan Agama jang ada di Indonesia, seperti: Ke
rapatan Qadi, Madjelis (Pengadilan) Agama Islam, Mahkamah 
Balai Agama, Mahkamah Sjar'iyah dan pengadilan2 Agama jang 
serupa dan sederadjat dengan itu. 

Dimaksud dengan ,,petugas jang diberi hak mengurus 
pengaduan itu" ialah petugas jang diangkat oleh Menteri 
Agama ditempat-tempat jang tidak ada pengadilan Agama-nja. 

Hendaknja petugas itu, adalah pegawai spesifik jang mem
punjai keahlian dalam hukum Agama Islam, umpama Penghulu 
(ja'ni Penghulu jang dimaksud oleh P.G.P.), dan baiknja dalam 
tiap kabupaten atau daerah jang setingkat dengan itu, hanja 
seorang petugas sadja. 

Untuk mendjamin tindakan adil dari petugas itu, hendak
nja dalam memutus perkara pelanggaran ta'liq petugas ini di
bantu oleh sekurang-kurangnja dua orang ahli Agama Islam. 

Perkataan ,,iwadh" hendaknja diartikan ,,pengganti" dan 
bukan ,,pergantian". 

Talaq seorang suami jang djatuh dengan pelanggaran ta'
liq tersebut diatas dengan adanja ,,uang pengganti" atau 
,,iwadh" mendjadi talaq chul'i dan tidak dapat dirudju' kembali. 

Apabila belum djatuh tiga talaq suami itu masih boleh 
nikah lagi dengan bekas-isterinja tadi walaupun bekas isterinja 
itu belum lepas iddah dari sebab talaq chul'i itu. 

Sidang kemudian menjetudjui rumusan dari keputusan 
musjawarah didalam hal ini seperti berikut: 

Sidang Chususi ke-I dari Biro Peradilan Agama dalam 
Konperensi Dinas ke-VI Kementerian Agama di Tretes, Malang, 
pada malam Senen tgl. 26-27 Djuni 1955; 

Setelah membatja dan membahas rumusan sighat ta'liq se
bagai termaktub dalam surat : 
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a. Biro Peradilan Agama tgl. 28 September 1954 
No. B/1/1/200/54; 

b. Mahkamah Islam Tinggi tgl. 3 Nopember 1954 
No. 898/D-1; 



c. Djawatan Urusan Agama tgl. 18 Oktober 1954 
No. 396/B/12/54 dan 

d. Kerapatan Qadi Besar tgl. 12 Nopember 1954 
No. 1045/B/VI/2/54. 

Memperhatikan : 
a. pendapat2 dari para peserta Konperensi, 
b. Petundjuk dari Menteri Agama jang disampaikan 

dengan lisan oleh Kepala Biro Peradilan Agama; 

l\lenimbang : 

bahwa rumusan sighat ta'liq jang sudah ada hendak
nja dirubah seperlunja; 

Memutuska.n: 
Mengusulkan kepada Kementerian Agama i.e. Djawatan 

Urusan Agama, sighat ta'liq sebagai berikut: 

,,Sesudah aqad nikah, saja ................................ . 
bin . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . berdjandji dengan sesung
guh hati, bahwa saja akan menepati kewadjiban saja se
bagai seorang suami jang baik, dan akan saja pergauli 
isteri saja bernama ..................... bin ti ...................... . 
dengan muasjarah bilma'ruf menurut adjaran Sjari'at 
Agama Islam. 

Selandjutnja saja mengiqrarkan sighat ta'liq atas 
isteri saja itu seperti berikut: 

Sewaktu-waktu saja : 
(1) Meninggalkan isteri saja tersebut enam bulan bertu

rut-turut, 
(2) atau saja tidak memberi nafaqah wadjib kepadanja 

tiga bulan lamanja, 
(3) atau saja menjakiti tubuh/djasmani isteri saja itu, 
( 4) atau saja membiarkan ( tidak memperdulikan) isteri 

saja itu enam bulan lamanja, 
maka apabila isteri saja tidak ridla dan mengadukan hal
nja kepada pengadilan Agama atau petugas jang diberi 
hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannja dibenar
kan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, 
apabila isteri saja itu membajar uang sebesar Rp. 2.50 
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sebagai iwadl (pengganti) kepada saja, maka djatuhlah 
talaq satu saja kepadanja. 

Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saja 
kuasakan untuk menerima uang iwadl (pengganti) itu 
dan kemudian memberikannja untuk keperluan ibadah 
sosial". 

S. KESERAGAMAN TATA-USAHA. 

Ketua sidang menguraikan dengan singkat tetapi djelas 
apa jang dimaksudkan dengan keseragaman tata-usaha, a.I. 

Peraturan Menteri Agama No. 9, 10 dan 11 tahun 1952, 
jang mengatur lapang pekerdjaan, tugas serta kewadjiban dan 
susunan dari Kementerian Agama dan Djawatan2 dalam ling
kungan KAGRI serta Biro Peradilan Agama, membawa akibat 
perobahan tata-usaha dari semua instansi2 itu. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1952, 
Bagian Urusan Pegawai dan Bagian Perbendaharaan, hanja 
boleh merupakan bagian tersendiri pada Kantor2 Pusat Ke
menterian, sedangkan pada Djawatan2

, kedua bagian itu di
masukkan dalam ,,Bagian Tata-usaha". 
Kantor Pusat KAGRI, umpamanja terdiri atas : 
1. Staf Sekertaris Djenderal, 
2. Bagian ,,A" Tata-Usaha, 
3. Bagian ,,B" Urusan pegawai, 
4. Bagian ,,C" Perbendaharaan, dst. 

Kantor2 Pusat Djawatan Urusan Agama terbagi dalam bagian 
seperti berikut : 

1. Bagian Tata-usaha, 
2. Bagian Kepenghuluan, 
3. Bagian Kemesdjidan dan 
4. Bagian lbadah Sosial. 

Sedangkan Biro Peradilan Agama terbagi dalam : 
1. Bagian Tata-usaha dan 
2. Bagian Peradilan Agama. 

Maupun pada Djawatan Urusan Agama atau Biro Per
adilan Agama, hal2 jang mengenai urusan pegawai dan urusan 
keuangan dimaksudkan dalam ,,Bagian Tata-usaha", sehingga 
Bagian Tata-usaha ini terdiri atas: 
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1. Seksi Sekertariat, 
2. Seksi Arsip, 
3. Seksi Ekspedisi, 
4. Sub Bagian Pegawai dan 
5. Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Rumah Tangga. 
Dengan demikian bindelan= harus pula disesuaikan dengan itu 
dan Biro Peradilan Agama telah memperaktykkannja. 

Berhubung dengan beraneka warnanja Code-index dari 
pengadilan Agama, ja'ni masing:i membuatnja menurut kehen
daknja sendiri=, maka Biro Peradilan Agama dengan instruksi
nja tertanggal 5 Djanuari 1955 No. Aa/4/75 telah mengandjur
kan kepada segenap pengadilan Agama di Djawa-Madura, Kali
mantan dan Sumatera supaja mulai tanggal 1 Djanuari 1955 
menjesuaikan Code-indexnja dengan instruksi itu . 

Mahkamah Islam Tinggi dan Kerapatan Qadi Besar hanja 
dikirimkan tembusannja dan tidak diminta supaja mengikuti 
instruksi itu, sebab pembagian bindelan dari kedua instansi itu 
dipandang sudah baik. Sungguhpun demikian para Ketua dari 
kedua pengadilan Agama Islam Tinggi ini tidak keberatan dan 
setudju menjelaraskan Code-indexnja dengan instruksi Biro 
Peradilan Agama mulai tanggal 1 Djanuari 1955 jang akan 
datang. 

Sidang dapat menjetudjui sepenuhnja Code-index untuk 
pengadilan Agama seperti dimaksud dalam instruksi Kepala 
Biro Peradilan Agama tanggal 5 Djanuari 1955 No. Aa/4/75 
sebagai berikut : 

A. Tata-Usaha. 
a. Urusan Umum. 

Aa/1/ ...... 

Aa/2/ ..... . 

Aa/3/ .... .. 
Aa/4/ .... .. 

Aa/5/ .... .. 
Aa/6/ .... .. 

Undang-Undang, Peraturan=, Penetap-
an:i, Instruksi=, Surat Edaran, dsb. 
Konperensi Dinas, Kementerian Aga
ma, Pengadilan Agama, dll. 
Surat-surat kawat. 
Inventaris dan Perpustakaan-kerdja 
(W erkbibliotheek) . 
Laporan:i bulanan, (tengah)-tahunan. 
Lain11 jang mengenai umum. 
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b. Urusan Pegawai. 

Ab/l/ ..... . 

Ab/2/ ..... . 
Ab/3/ ..... . 

Ab/4/ ..... . 

Ab/5/ ..... . 

- Formasi, surat putusan (beslit) 
riwajat hidup para pegawai. 

- Lamaran pekerdjaan. 
- Usul pengangkatan/Pemberian ke-

naikan tingkat atau gadji, pensiun dan 
conduite. 

- Perintah perdjalanan dinas, tjuti, daf
tar hadir. 

- Lain-lain. 

c. Urusa.n Keuangan. 
Ac/1/...... - Anggaran belandja, Otorisasi, Perleng

kapan dan ongkos kantor serta per
tanggungan djawabnja. 

Ac/2/...... - Uang gadji, lembur, sidang, perdjalan
·an dinas dan pengobatan. 

Ac/3/...... - Beaja perkara dan uang iwadh. 
Ac/4/...... - Lain-lain. 

B. Peradilan Agama. 
B/l/ ...... 

B/2/ ...... 

B/3/ ..... . 
B/4/ ..... . 
B/5/ ..... . 

Perkara!! jang sedang diperiksa, surat 
panggilan kepada jang berperkara. 
Perkara2 jang telah diputuskan: (pe-
ngiriman surat-keputusan, urusan ban
dingan ( appel) pemeriksaan kembali, 
surat tanda tjerai). 
Sidang dan sidang keliling. 

- Hukum~ Agama. 
- Lain-lain. 

Oleh karena sudah djauh malam, maka pembitjaraan ten
tang atjara ini (keseragaman tata-usaha) akan dilandjutkan 
pada sidang Chususi ke-II, besok pagi tanggal 27-6-1955 mulai 
djam 09.00. 

Kemudian, sidang Chususi ke-I ini ditutup pada djam 00.30 
dengan pembatjaan bersama dari Surah Al-Asr dan do'a. 
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SIDANG KEDUA. 

Tempat : Penginapan Pertama.. 
Tanggal: 27 Djuni 1955. 
Djam : 09.00 - 13.30. 
Pimpinan: K.H.M. Djunaidi. 

1. TATA USAHA (Landjutan). 

Sidang dibuka dengan pembatjaan bersama dari surah 
Alfatihah. Pimpinan menjarankan untuk menjelesaikan lebih 
dahulu beberapa hal jang masih perlu dibahas mengenai atjara 
keseragaman tata-usaha dan sesudah itu baru akan dimulai 
dengan membitjarakan atjara jang direntjanakan untuk hari 
ini. Sidang menjetudjui. 

Pimpinan sidang mendjelaskan, bahwa berkenaan dengan 
perkembangan2 baru pada peradilan Agama dalam menghadapi 
tugasnja, maka oleh Kepala Biro Peradilan Agama telah dike
luarkan dua buah Instruksi: jaitu tgl. 30 Nopember 1954 No. 
A/I/1/145/54 dan tgl. 8 Desember 1954 No. A /I/1/150/54 jg. 
merobah bentuk2 lama dari daftar2 dan laporan2 jang diperlu
kan oleh Pengadilan Agama. 

Instruksi itu mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1955. 
Bentuk2 baru dari daftar2 dan laporan2 jang dimaksud adalah 
sebagai berikut : 

a). Tjontoh A.1 
b). ,, A.2 
c). ,, B.1 
d). ,, B.2 
e). ,, B.3 
f). ,, C.1 
g). ,, D.1 

Daftar penerimaan perkara. 
,, fahrasat keputusan. 

Asli surat keputusan P.A. 
Salinan surat keputusan P.A. 
Surat tanda tjerai. 
Laporan pertjeraian. 
Laporan perkara2 jang diterima/dipu
tus. 
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h). 
i). 

,, 
,, 

D.2 - Laporan penerimaan beaja perkara. 
D.3 - Laporan tentang sidang. 

Dalam konperensi ini Biro Peradilan Agama bermaksud 
agar instruksi itu mendapat tindjauan jang lebih sempurna, 
disesuaikan dengan kesulitan dan pengalaman jang telah di
praktekkan oleh pengadilan Agama. 

Setelah diadakan pembahasan seperlunja, maka didapat 
kesimpulan sebagai berikut: 

a). Tjontoh A.1 : Disetudjui. 
b). Tjontoh A.2 : Disetudjui. 

Daftar ini dapat dianggap sebagai klapper bagi keputusan~ 
pengadilan Agama. Apabila ada hal~ jang perlu ditjatat 
tetapi tidak termasuk dalam kolom= 1 s/d 10, maka tja
tatan itu dapat ditulis pada kolom terachir (11). 

c) . Tjontoh B.1 
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1. Dalam pengisian ,,Menimbang" sub b, dari tjontoh ini 
sering terdapat kesukaran. 
Diluar Djawa-Madura banjak terdjadi perkawinan jang 
tidak didaftarkan, sebingga dengan sendirinja tidak ada 
surat= nikah jang diperlukan. Dalam mengadjukan per
kara hanja dikemukakan keterangan2 lain atau saksi= 
sadja. Adakalanja surat2 nikah itu hilang, sedang re
gister pada Kantor Urusan Agama Ketjamatan pun 
tidak ada, akibat revolusi. Kemudian ditanjakan bagai
mana tjara mengatasi kesulitan itu. 

Pimpinan sidang memberikan pendjelasan seperti dibawah 
ini : 

Pada pokoknja penjelesaian hal tersebut diserahkan ke
pada kebidjaksanaan para Hakim Agama. Sebelum tuntut
an tentang permintaan tjerai (fasach atau talaq) dari jang 
berkepentingan diperiksa alasan2nja lebih landjut, Hakim 
Agama harus menetapkan lebih dahulu apakah nikah me
reka itu sah atau tidak. 

Prosedure pemeriksaan dilakukan dengan mengindahkan 
apa jang dimaksud dalam Peraturan Menteri Agama No. 2 
tahun 1954 tentang fasid nikah. Apabila dipandang perlu, 
Hakim Agama dapat menjimpang dari ketentuan ini. 



Dalam pada itu, prosedur biasa untuk mendapatkan sesua
tu kejakinan bahwa nikah jang dimaksud itu sah, harus 
didjalankan dengan sebaik-baiknja dengan mengindahkan: 
Hadith Nabi S.A.W. seperti termaktub dalam kitab Mahalli, 
djuzu 3 halaman 335 : 

dan Budjairimi 'ala '1-Iqna, djuzu 3 halaman 406 jang berbunji: 

•0.l_f.-J-U:c_0'~~,'-3~'r3J'i.J 
Sidang menerima baik pendjelasan ini. 

2. Perkataan ,,dakwa" pada sub c. ,,Menimbang" baik di
hapuskan dan diganti dengan ,,nja", sehingga ajat itu 
berbunji : 

,,c. bahwa tuntutan penggugat jang dikuatkan dengan 
keterangan saksi2nja telah mentjukupi sjarat2nja, dan 
oleh sebab itu harus diterima". 

Sidang menjetudjui. 

3. Beaja perkara pada masing2 pengadilan Agama tidak 
sama besarnja, maka dalam bagian ,,Memutuskan" su
paja tulisan djumlah ongkos perkara disesuaikan de
ngan peraturannja masing2

, umpama untuk Pengadilan 
Agama Djawa-Madura sebesar Rp. 7,50, Madjelis 
(Pengadilan) Agama Islam dan Kerapatan Qadi Rp. 
10-,-. Beaja perkara pada Mahkamah Sjar'iah belum 
ada ketentuannja. 

4. Tanda-tangan Panitera didalam surat keputusan. 

Semendjak instruksi No. A/I/1/145/54 dikeluarkan, 
maka Panitera/Pemb. Panitera jang turut menghadiri 
sidang diharuskan turut menanda-tangani asli surat11 

keputusan. Hal ini tidak berarti bahwa apabila mereka 
tidak menanda-tanganinja, keputusan2 itu tidak sah, 
sebagaimana tanda-tangan jang diperlukan dari pani
tera pada Mahkamah Islam Tinggi. Didalam Stbl. ke
dudukan panitera Pengadilan Agama tidak ,,gerechtigd" 
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artinja panitera tidak termasuk sebagai peserta madje
lis (raad) itu, akan tetapi adanja panitera dianggap 
perlu untuk sekedar pembantu dari Ketua. Maksud 
Biro Peradilan Agama dengan instruksi itu ialah agar 
dengan adanja tanda-tangan itu, kedudukan dari pani
tera tidak dianggap sia-sia, terutama berkenaan dengan 
keperluan legalisasi daftar ongkos perdjalanan baginja 
dalam sidang2 keliling, lagipula dimaksud untuk mene
gaskan bahwa selain panitera, pemb. panitera, pegawai 
Pengadilan Agama lainnja seperti djurutulis kepala 
tidak boleh turut menanda-tangani surat keputusan~. 

5. Bentu]{ surat l<eputusau hendaknja djangan dirobah. 
Isinja dapat disesuaikan dengan kebutuhan perkara dan 
dengan adanja perbedaan kompetensi serta dasar hu
kum dari pengadilan Agama diluar Djawa, misalnja: 
dalam kolom ,,mengingat", bagi Madjelis (Pengadilan) 
Agama Islam hendaknja disebutkan Peraturan Menteri 
Agama No. 2 tahun 1953; Kerapatan Qadi menuliskan 
padanja Stbl. 1937 No. 638 dan 639. 

Hal= jang tidak perlu dalam tjontoh= itu dapat ditiada
kan. 

Sidang chususi ke-II ini untuk beberapa menit lamanja di
schors, guna memberi kesempatan kepada Pimpinan Si
dang, ja'ni Kepala Biro Peradilan Agama, meninggalkan 
ruangan sidang untuk menghadiri Sidang Chususi Djawat
an Urusan Agama Bagian Kemasdjidan, setelah beliau 
menjerahkan pimpinan sidang kepada R. Kartosoedharmo, 
Reperendaris pada Biro Peradilan Agama. 

Sidang Chususi ini kemudian dilandjutkan dibawah pim
pinan R. Kartosoedharmo jang mengutjapkan terima kasih 
atas penjerahan pimpinan, dan menjatakan bahwa bagai
manapun lantjar djalannja sidang, mungkin nanti ada 
kekurangan2 jg. disebabkan selain perbedaan tjara memim
pin, pun didalam hal ini Kepala Biro Peradilan Agama 
tentu lebih berpengalaman, maka diharapkan bantuan dari 
segenap hadirin. 

Atjara diteruskan : 



d). Tjontoh B.2. 

Bentuk dan isinja tetap, ja'ni disesuaikan dengan B.1 (su
rat-keputusan jang asli). Hanja untuk perkara2 selain 
munakahat pada pengadilan Agama diluar Djawa-Madura, 
maka kata ,,Tidak untuk dipergunakan sebagai surat 
tjerai" dapat dihapuskan, misalnja, bagi perkara waris dsb. 
Mengenai ketentuan appel bagi Pengadilan Agama luar 
Djawa (selain Kerapatan Qadi), walaupun kini praktis 
belum dapat berdjalan, akan tetapi kata2 ,,Keputusan ini 
dapat dimintakan bandingan ............... dst ................ " 
hendaknja tetap ditjantumkan dalam B.2 itu, sambil me
nunggu perkembangan peradilan Agama lebih landjut. 

e). Tjontoh B.3. 
Bentuk dari surat-tanda-tjerai tetap. Kata' ,,uang iwadl 
satu rupiah" diganti dengan ,,uang iwadl Rp. . ........... ", 
ja'ni disediakan ruangan untuk menuliskan besarnja uang 
iwadl jang diberikan. 

Dibelakang kata= ,,disebabkan" disediakan ruangan dua 
baris, untuk diisi sesuai dengan bunji keputusan perka
ranja. 

Batas waktu berachirnja iddah tidak perlu ditentukan da
lam tanda tjerai itu, akan tetapi terserah kebidjaksanaan 
para pedjabat pengawas N.T.R. jang bersangkutan, akan 
tetapi waktu mulai iddah perlu didjelaskan. Oleh karenanja 
kata:i ,,dan berachir sesudah ............ " dihapuskan. 

f). Tjontoh C.1. 

Tanda kurung-buka dan kurung-tutup ,, ( ) " pada perkata
an fasach, ditiadakan dan diganti dengan streep tegak 
antara perkataan ,,talaq chul-'i" dan ,,fasach". 
Selandjutnja pada tjontoh ini tidak diadakan perobahan 
apa-apa lagi. 

Laporan pertjeraian ini tidak langsung disampaikan ke
pada Kantor Urusan Agama Kabupaten. 

Oleh pimpinan didjelaskan bahwa menurut rentjananja, 
tjontoh= ini akan ditjetak oleh Biro Peradilan Agama untuk 
dibagikan kepada daerah~, akan tetapi berkenaan dengan 
beberapa hal, terutama menunggu perobahan2

, belum dapat 
dilaksanakan. 
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g). Tjontoh D.1. 

Mengenai tjontoh1 D.1, pada pokoknja tidak perlu diadakan 
perobahan=. Menurut laporan~ jang telah masuk dapat di
ambil kesimpulan, bahwa tidak ada kesukaran= dalam 
penjelenggaraannja, hanja disana-sini masih ada pertanja
an~ tentang tjara mengisi angka-angka jang diperlukan. 
Dalam pada itu perlu ada pendjelasan~ a.I. : 
hadir djuga dianggap hadir, apabila tergugat setelah 

tuntutan atasnja diperiksa, lalu mendjatuhkan 
talaq dan tidak datang pada sidang. 

taazzuz : termasuk dengan tawarri. 
maf qud : a tau ghaib. 

Djenis perkara jang diputuskan : 
nikah termasuk soar: nikah f asid, jakni nikah jang 

diragukan sah atau tidaknja. 

h). Tjontoh D.2. Tidak diadakan perobahan. 

i). Tjontob D.3. Disetudjui Ruang 6, 7 dan 8 hendaknja di
artikan bahwa jang hadir didalam sidang, tjukup seorang 
diantara Panitera kl. I, Panitera atau Pembantu Panitera, 
sebagaimana ketentuan mengenai kolom 3 dan 4, ja'ni ha
dirnja Ketua atau Wakil Ketua. 

Ketua pengadilan Agama hendaknja menentukan giliran
nja serta mengatur pembagian tugas antara Panitera dan 
Pembantu Panitera. Ruang 12, 13 dan 14 diisi menurut 
perkiraan besarnja ongkos djalan/uang harian, jang biasa
nja diberikan oleh K.P.P. 

Atjara Keseragaman Tata-Usaha" dengan ini dianggap 
sudah selesai, maka sidang melandjutkan pembitjaraan menge
nai: 

2. PAKAIAN RESMI UNTUK QADI. 

Pimpinan sidang diserahkan kepada Sdr. Kj. H.A. Zabidi, 
Ketua Mahkamah Islam Tinggi. Kemudian diterangkan, bahwa 
Konperensi Dinas Kementerian Agama ke-V di Semarang, per
nah merumu.skan suatu keputusan mengenai hal ini, (lihat bnku 
Konperensi dinas ke-V, djilid II halaman 417 dan 418) akan 
tetapi perumusan itu perlu ditindjau lagi dan didjelaskan puhl 
dasar= hukumnja. Sdr. Kj. H.A. Zabidi sewaktu beliau diutu~ 
keluar negeri, dibebani pula untuk menindjau soal pakaian 
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ters~but: Di negeri~ Sjam, Mesir, Bagdad, Hidjaz dll. beliau 
menJaks1kan berbagai djenis pakaian para Qadi dan telah ber
hasil mengumpulkan sebuah dokumentasi. 

Dalam menindjau dasar3 hukum mengenai pakaian ini 
beliau mengemukakan beberapa riwajat serta nas kitab sbb. : 

a. Riwajat2 menundjukkan bahwa semasa ,,f atchu Makkah" 
ja'ni ditaklukkannja negeri Makkah oleh tentara Islam, 
maka Rasulullah S.A.W. mengenakan pakaian hitam, se
buah ,,ammamah sanda", sebagaimana dalam kitab Saira
tulhalabijah djilid III hal. 98. 

·'"'"'r~U-~\s.J~_,_;e..,;_i\~!;~J ~~.)~..: 
b. Kitab Fathulwahhab djilid I hal. 210. 

Setelah pembahasan jang luas, maka keputusan tentang 
Pakaian para Qadi berbunji sebagai berikut : 

I. Ketua. 

1. Balto (sematjam mantel) hitam berkantjing 6 (enam) 
dubbelrij. 

2. Sorban bagi mereka jang telah mendjalankan haddji. 
Songkok (pitji) bersungging bagi mereka jang belum 
mendjalankan haddji. 

3. Kemedja putih berleher tegak (staande kraag). 
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4. Tjelana pandjang/sarung jang dipandang pantas. 

5. Sepatu berwarna hitam dan baiknja berkaos kaki. 

II. Panitera. 
1. Djas buka hitam. 
2. Pitji hitam. 
3. Kemedja putih tjelana pandjang jang pantas. 
4. Sepatu. 

III. Anggauta. 

1. Djas hitam. 
2. Sorban/pitji hitam. 
3. Tjelana pandjang/sarung jang pantas. 
Penjelenggaraan pakaian dinas ini oleh para konperensis-

ten diusulkan supaja diberi bantuan oleh Pemerintah ic. KAGRI. 
Hal ini terserah kepada uitspraak dari pimpinan Kementerian 
pada sidang terachir nanti. 

Sementara itu pimpinan diserahkan kembali kepada Bapa 
Kepala Biro Peradilan Agama, kemudian pembitjaraan dilan
djutkan dengan : 

S. KESIMPULAN. 

Pimpinan mengutjapkan terimakasih atas kelantjaran si
dang jang dipimpin oleh Kj. H.A. Zabidi dan R. Kartosoedhar
mo. Kesimpulan pembitjaraan 2 dalam atjara I dan II disahkan 
seperlunja, dan sebelum sidang ditutup, maka oleh Bapa R. 
Kartosoedharmo dimintakan perhatian dalam hal keseragaman 
tata-usaha, ja'ni : 
1. Model' laporan dari Mahkamah Islam Tinggi supaja dise

suaikan dengan tjontoh D.1, dimana diadakan perintjian 
djenis perkara jang diterima/diputus. 

2. Laporan serta statistiek dari Kerapatan Qadi Besar supa
ja dikirimkan kepada Biro Peradilan Agama. 

Sidang ditutup pada djam 13.30 dengan pembatjaan surah 
,,Wal'asri''. 
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SIDANG KETIGA. 

Tempat : Penginapan Pertama. 
Tanggal: 27 Djm1.i 1955. 
Djam : 20.00 - 00.15. 
Pinipinan: K.H.M. Djunaidi. 

1. PEMBUKAAN. 

Sidang dibuka dengan batjaan bersama surah Alf atihah. 
Pimpinan sidang rnengusulkan, agar dalam sidang ke-III ini 
terlebih dahulu d.iselesaikan atjara: Perobahan Peraturan Men
teri Agama No. 9, 10 jang berkenaan dengan Biro Peradilan 
Agama, kemudian baru membitjarakan atjara2 jang telah dite
tapkan sebelumnja, ja'ni soal perbendaharaan dan ru'jatulhilal. 

Sidang menjetudjui dengan suara bulat, maka pimpinan 
menguraikan maksud persoalannja sebagai berikut : 

Kementerian Agama bermaksud agar didalam Konperensi 
ini Peraturan2 Menteri Agama No. 9, 10 dan 11 ditindjau untuk 
disesuaikan dengan perkembangan2 tugas kewadjibannja. Da
lam sidang chususi ini penindjau ini hanja chusus ditudjukan. 
pada haP jang berkenaan dengan lapang pekerdjaan dari Biro 
Peradilan Agama serta instansf! jang berada didalam lingkung
annja. Selain itu perlu pula sidang ini menindjau tugas kewa
djiban Kantor Urusan Agama Ketjamatan, berhubung dengan 
tugas itu banjak bersangkut paut dengan penjelesaian perseli
sihan suami-isteri, jang didalam banjak hal termasuk kompe
tensi dari Pengadilan Agama. 

Perobahan2 itu nan ti hendaknja disesuaikan dengan: 

a. perkembangan terachir jang timbul karena adanja peratur
an 2 baru jang mempunjai nilai jang lebih tinggi dari Per
aturan Menteri. 
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b .. persetudjuan= dan rantjangan tjara= pelaksanaan jang se
tjara formeel belum termaktub dalam peraturan itu; 

dengan ketentuan, bahwa saran= jang akan dimadjukan nanti 
tidak melampaui batas: 

1. kompetensi dan fungsi, 
2. formasi pegawai, 
3. anggaran belandja. 
Disamping itu hendaknja dititik beratkan pada rasionali

sasi, penghematan serta koordinasi. 
Setelah diadakan pembahasan setjara luas, maka kesim

pulan usul:i perobahan itu adalah sebagai berikut: 

1. Nama ,,BIRO PERADILAN AGAMA" pada bab IV tidak 
dirobah. 

2. Kata:i dalam pasal 10 ajat (1) dirobah mendjadi: 
mengurus hal:i jang bersangkut-paut dengan peradilan 
Agama (pengadilan Agama dan peradilan Agama tinggi). 
Penggunaan huruf ketjil ,,p" pada ,,pengadilan" dan huruf 
besar ,,A" pada ,,Agama" - sesuai dengan pendjelasan bab: 
Taliq (Periksa: Sidang chususi I). 
Begitu pula semua kata:i ,,Mahkamah Islam Tinggi dan Pe
ngadilan Agama" atau ,,Pengadilan Agama dan Mahkamah 
Islam Tinggi" didalam pasaln selandjutnja diganti dengan 
,,pengadilan Agama dan pengadilan Agama Tinggi". Lihat 
Sub I.A alinea c dan d, Sub I B ajat 11. 

3. Ajat (3) ditambah dengan katan ,,dan hari libur". Begitu 
pula pada pasal 12 Sub I.B ajat (2). 

4. Ajat (2) tidak diobah, hanja kata:i wali-hakim hendaknja 
memakai huruf ketjil ,,w" dan ,,h". 
Sidang membahas persoalan wali-hakim ini, jang dititik 
beratkan pada soal: Apakah pengadilan Agama perlu turut 
tjampur didalam mengitsbatkan seorang wali jang adhol. 

Pimpinan sidang mempersilahkan Kj. H. Mohd. Sodri untuk 
memberikan pendjelasan disekitar pembitjaraan sidang chususi 
Djawatan Urusan Agama, dimana beliau hadlir sebagai wakil 
dari Biro Peradilan Agama. Kesimpulannja ialah, bahwa pada 
umumnja alasan= dari fihak Djawatan Urusan Agama untuk 
menjerahkan soal wali adhol kepada Pengadilan Agama ialah 
disebabkan pengertian ,,Hakim" ialah Hakim pada Pengadilan 
Agama. 
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Bersandarkan Hadits Nabi S.A.W .. termaktub dalam Kitab 
Kif ajatul-Achjar djuz. 2 halaman 33, jang berbunji: 

·~.f~~"°~""~.y;~.>J 1.>;.'.,J~o'.u. JJJ ~ 0-°J..J~\,bl.-J\ 
maka sidang menjetudjui agar ,,Sulthan" diartikan pembesar 
Negara atau seorang otoritet jang tertinggi, jang berkuasa 
untuk memberikan tauliyah kepada pendjabat jang dikehenda
kinja. Maka dapat dibenarkan apabila Menteri Agama memberi
kan tauliyahnja kepada para penghulu pada Kantor Urusan 
Agama atau pedjabat lainnja, bukan kepada Hakim pada Pe
ngadilan Agama. 

Ketua Mahkamah Islam Tinggi menambahkan keterangan, 
bahwa tauliyah tentang wali adhol jang diberikan kepada para 
penghulu Kabupaten untuk Djawa dan Madura, atau para 
Kepala Kantor Urusan Agama Ketjamatan diluar Djawa-Madu
ra, adalah sesuai dengan nas Kitab Ghajatulmaksud, halaman 
77 jang berbunji sebagai berikut : 

~~ f \:t' .. ~~\..::., ~ J =~ '/.J 
artinja : bahwa untuk pernikahan itu harus dinjatakan itsbat 

adholnja wali oleh Hakim jang akan menikahkannja. 
Djadi Hakim, didalam hal ini pendjabat jang bersangkutan, 
jang menetapkan adholnja wall adalah jang menikahkannja 
pula. 

5. Pasal II, tentang susunan Biro Peradilan Agama. 
Dalam pasal ini ditambahkan nama1 dari pengadilan Agama 
dan Pengadilan Agama Tinggi jang termsuk dalam juris
diksi Biro Peradilan Agama, sehingga bunji selengkapnja 
adalah sebagai berikut : 

I. Biro Peradilan Agama, jang terbagi dalam bagian1 

seperti berikut : 
a. Bagian Tata-Usaha, 
b. Bagian Peradilan Agama. 

II. Mahkamah Islam Tinggi. 
III. Kerapatan Qadi Besar. 
IV. Pengadilan Agama. 
V. Kerapatan Qadi. 
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VI. Madjelis (Pengadilan) Agama Islam. 
VII. Mahkamah Balai Agama. 

VIII. Mahkamah Sjar'iyah. 
Urusan nama' itu disusun menurut tingkatan kompetensi 
dan kekuatan dasar hukum dari masing~ instansi. Pengadil
an 2 Agama lain jang belum termasuk dalam lingkungan 
Kementerian Agama, seperti Madjelis Islam di Sumbawa, 
Matan dll. berbagai Mahkamah Sjar'iyah dan Qadi= di Su
lawesi, pada waktunja nanti akan ditampung dalam nama 
Mahkamah Sjar'iyah. 

6. Pasal 12 sub. I-A. 
Pada Bagian Tata-usaha ditambah dengan: 6. Seksi Verifi
kasi. 

7. Tugas kewadjiban dari Kantor Urusan Agama Ketjamatan. 
Sub: V ajat (c) - Peraturan Menteri Agama No. 10, diro
bah sebagai berikut : 

c. 1. Mendamaikan perselisihan suami-isteri dan berichtiar 
untuk merukunkan mereka kem bali. 

2. Membuat berita atjaranja. 
3. Menjampaikan pengaduan suami-isteri itu kepada 

pengadilan Agama jang bersangkutan dengan diser
tai berita-atjaranja, apabila usaha mendamaikan itu 
tidak berhasil. 

4. Menjelenggarakan surat panggilan (relaas) dari 
pengadilan Agama terhadap suami-isteri jang berper
kara. 

Peperintjian tugas dari K.U.A. Ketjamatan tersebut perlu 
ditegaskan agar dapat sedjalan dengan tugas kewadjiban peng
adilan Agama didalam menjelesaikan perselisihan suami-isteri. 

Berkenaan dengan clausule dalam sighat ta'liq, jang meng
hendaki adanja ,,seorang petugas jang diberi hak mengurus 
pengaduan itu" ja'ni muhakkam, maka sidang menjarankan 
agar usu1= mengenai hal itu disusun dalam suatu rantjangan 
Peraturan Menteri tersendiri, sebagaimana halnja dengan 
Peraturan mengenai Wali-hakim. (lihat tjatatan sidang chususi 
pertama). 

8. Lapang Pekerdjaan serta tugas kewadjiban dari Mahka
mah Islam Tinggi. 
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Ketua Mahkamah Islam Tinggi, mengusulkan agar dalam 
Peraturan Mcnteri Agama ditjantumkan pasal tentang hak 
dan kewadjiban Mahkamah Islam Tinggi untuk memberi
kan pertimbangan kepada Biro Peradilan AgamajKemente
rian Agama, tentang pengangkatan ketua/wakil ketua 
pada Pengadilan Agama serta pengangkatan penghulu 
muda pada K.U .A.K. 

Pimpinan sidang memberikan pendjelasan, bahwa menu
rut ~tbl. 1882 No. 152 jis. Stbl. 1937 No. 116 dan 610 pasal 
7 (1), Mahkamah Islam 'l'inggi mempunjai kewadjiban 
untuk memberikan pertimbangan dan chabar apabiJa di
nm1ta oleh tihak atasan (Uahulu oleh Gouverneur Ueneraal, 
sekarang Kementer1an Agama, maka kurang pada tem
patnJa apablla setiap pengangkatan dari pedJabat~ termak
sud unr.uk seluruh lndones1a, diharuskan pertimbangan11 

dari padanja. 

Selain daerah jurisdiksi dari M.I.T. itu hanja terbatas di
lingkungan pengadilan Agama Djawa-Madura, pun hal itu 
memungkinkan timbulnja hal:: jang akan mengurangi ke
bebasan para Hakim dalam menentukan hukumnja. 
Lebih landjut berkenaan dengan usu1= untuk menambahkan 
ketentuan supaja Pengadilan" Agama diharuskan menjam
paikan salinan" surat keputusannja kepada M.I.T. (Bab. III 
pasal 3 ajat (7) dalam Penetapan Menteri Agama No. 41 
tahun 195~), maka pimpinan sidang memberikan pendjelas
an sebagai berikut : 

Pada lazimnja pengadilan tingkat pertama tidak menjam
paikan salinan2 keputusannja kepada pengadilan banding
annja, ketjuali apabila terhukum memohon bandingan. 

Salinanll keputusan jang disampaikan kepada Biro. Per
adilan Agama adalah chusus untuk penjusunan jurispru
densi, dimana tambahan atau koreksi jang diberikan oleh
nja, hanja bersifat meneliti dan memberi petundjuk tentang 
bentuk dan susunan vonnis atau mempersoalkan mas'alah 
hukumnja sekedar tidak merobah atau membatalkan ke
putusan itu. Berlainan dengan penjelesaian hukum dalam 
suatu bandingan jang diputus oleh Mahkamah Islam 
Tinggi. 
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Para Hakim mempunjai kedudukan jang tidak boleh di
ganggu-gugat oleh instansi lain jang sederadjat, maka 
apabila seseorang terhukum tidak puas atas keputusan 
jang didjatuhkan atasnja, ia berhak penuh untuk memohon 
bandingan atas perkaranja kepada pengadilan bandingan 
i.e. Mahkamah Islam Tinggi. 

Kekuasaan Mahkamah ini atas pengadilan Agama, hanja 
dalam batas pelaksanaan hukum, ja'ni untuk merobah, 
membatalkan atau menguatkan keputusan jang didjatuh-
kan oleh Pengadilan Agama. · 

Pimpinan menundjukkan suatu pengalaman dimasa permu
laan Pemerintah .H.epublik Indonesia, bahwa pada waktu 
itu salina112 surat keputusan Pengadilan Agama diharuskan 
untuk disampaikan kepada Kantor Agama Daerah. Oleh 
karenanja Kantor ini merasa berhak untuk merobah/mem
beri advis atas keputusan~ itu. Sehingga pernah terdjadi 
didalam menjelesaikan suatu perkara, Kantor Agama 
Daerah itu seolah-olah bertindak sebagai pembela dari 
salah satu fihak jg. berperkara, maka sudah barang tentu 
djalannja peradilan mendjadi katjau. 

Oleh karenanja untuk mendjaga agar kedjadian~ itu tidak 
terulang lagi, maka untuk selandjutnja salinan2 surat ke
putusan dari Pengadilan Agama tjukup diberikan kepada 
jang bersangkutan (fihak jang berperkara) dan Biro, tidak 
perlu kepada Mahkamah Islam Tinggi. -

9. Badan Ifta'. 
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Atas usul Ketua Mahkamah Islam Tinggi, sidang menja
rankan agar pada Biro Peradilan Agama ditambahkan 
suatu bagian atau badan jang berupa ,,MADJELIS IFTA" 
(Badan Fatwa) jang terdiri dari seorang Mufti dengan 
sekurang-kurangnja dua orang anggauta. Hal ini berda
sarkan pertimbangan bahwa dalam praktik BIRP A atau 
Bagian B (dahulu) senantiasa diminta/memberikan fatwa2 

mengenai Agama dan keagamaan sesuai dengan lapang 
pekerdjaannja. Maka baik kiranja apabila tugas2 itu disa
lurkan setjara chusus dalam Madjelis tersebut. Selain bah
wa kebutuhan Um.mat Islam akan terpenuhi, pun dengan 
adanja seorang Mufti pada BIRP A, maka setjara tidak 



Jangsung kedudukan atau ,,haibah" daripadanja akan me
ningkat dalam pandangan masjarakat. 

Pimpinan sidang memberikari pertimbangan, bahwa Badan 
fatwa itu prinsipiil tidak sesuai dengan kedudukan BIRP A 
sendiri. Seorang Mufti, sepandjang kemauan Sjara', hen
daknja berkedudukan paling sedikit setingkat dengan se
orang Guru Besar (gol. VI/f PGP 1948), maka sebaiknja 
Mufti tersebut harus berkedudukan dalam lingkungan 
Kementerian Agama Pusat, tidak didalam BIRP A. Sebagai 
tjontoh dikemukakan kedudukan Fakultas PT AIN. Menu
rut lapangan pekerdjaan, maka PTAIN semestinja terma
suk dalam lingkungan Djawatan Pendidikan Agama, akan 
tetapi oleh karena seorang guru besar PTAIN mempnjai 
tingkatan jang lebih tinggi dari pada Kepala DJAPENDA 
sendiri, maka Fakultas itu didjadikan suatu badan jang 
langsung berhubungan dengan Kementerian Agama. 

Keberatan lain ialah tentang siapa= jang pantas menduduki 
djabatan Mufti itu. Pertimbangan1 menurut ukuran kepar
taian atau organisasi Islam di Indonesia sebaiknja tidak 
didjalankan oleh Kementerian. 

Oleh para peserta sidang dikemukakan nama= antara lain 
Kj. H. Abd. Halim dari Madjalengka; sedang wakil dari 
Lampung menjarankan agar tjalon= Mufti nanti dikemu
kakan oleh daerah11

, 

Pimpinan sidang mengadjukan saran agar penbitjaraan= 
disekitar Madjelis Fatwa ini ditunda dalam suatu kesem
patan lain dimana dapat ditindjau persoalannja lebih men
dalam, kemudian kesimpulan=nja baik disampaikan seba
gai suatu usul tersendiri jang langsung disampaikan ke
pada J.M. Menteri Agama. (Periksa tjatatan sidang achir). 

10. Penetapan Menteri Aga.n1a No. 38 dan 41 tahun 1952. 
Sidang menjetudjui supaia Penetapan Menteri Agama No. 
38 dan No. 41 tahun 1952, disesuaikan dan dirobah bunji 
pasal=nja menurut perobahan2 jang diusulkan dalam Per
aturan No. 9 dan 10 tahun 1952. 

11. Penetapan Menteri Agama No. 16 dan 17 tahun 1952, 
tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar. 
Ketua Kerapatan Qadi Besar di Bandjarmasin mengusul
kan agar Penetapan Menteri Agama No. 16 dan 17 tahun 
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1952 ditindjau kembali dan diadakan perobahan agar ke
dudukan Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar ma
sing' dapat setaraf dengan Pengadilan Agama di Djawa 
Madura dan Mahkamah Islam Tinggi. 

a). Formasi Kerapatan Qadi supaja diperbesar, dengan 
sekurang-kurangnja ditambah seorang ,,djurutulis" 
(Il/b) atau setjara integral disamakan dengan P.A. 
di Djawa Madura. 

b). Memperluas batas daerah jurisdi.ksinja. 
c). Meniesuaikan kembali atjara peradilannja dengan Stbl. 

1937 No. 638 dan No. 639. 

d). Kerapatan Qadi supaja disamakan tingkatannja de
ngan Mahkamah Islam tinggi, al. dengan penambahan: 
1. adanja wakil ketua/anggauta tetap jang digadji. 

2. Kenai.kan uang sidang bagi wakil ketua/anggauta 
masing' sebesar Rp. 35,- (tigapuluh lima rupiah) 
dan Rp. 20,- (duapuluh rupiah). 

e.) Perobahan ketentuan dalam pasal 4 ajat 3 s/d 6 Pe
netapan No. 17/1952, disesuaikan dengan art. 12 (1) 
dan (2) Stbl. 1937 No. 638, tentang penjetoran beaja 
perkara bandingan. 

Saran= tersebut pada umumnja dapat diterima, ketjuali 
mengenai perluasan daerah jurisdiksi, oleh karena untuk 
itu harus merobah Staatsblad. 

Sidang menjetudjui sepenuhnja agar usul2 perobahan me
ngenai Penetapan Menteri Agama No. 16 dan 17 tahun 1952 
disusun oleh BIRP A setelah konperensi. 

12. Beaja perkara. 
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a). Sidang berpendapat, bahwa besarnja beaja perkara 
pada pengadilan Agama disamakan dengan beaja NTR. 
Akan tetapi hanja sampai pada suatu djumlah jang 
tidak memberatkan jang berkepentingan mengingat 
bahwa pada umumnja orang jang mengadjukan per
kara itu adalah para isteri jang madhlum. Untuk ke
seragaman, djumlah itu sebai.knja dinaikkan mendjadi 
Rp. 10,-. 



b). Saran2 untuk kenaikan beaja perkara pada Mahkamah 
Islam Tinggi tidak dapat disetudjui, oleh karena ke
sukaran dalam merobah Staatsblad. 

13. Lain-lain. 
Wakil Mahkamah Sjar'iyah Daerah Atjeh menjampaikan 
laporan tentang keadaan Mahkamah didaerah tersebut. 
Banjak5 hal jang meminta perhatian atasan, terutama di
sebabkan kekatjauan• jang timbul disana, dimana banjak 
sekali pegawai=nja jang meninggalkan tugas kewadjiban se
tjara tidak sah, sehingga menambahkan kesulitan serta 
kematietan djalannia administrasi, jang memang belum 
dapat dikatakan baik. 

Pimpinan sidang mendjelaskan, bahwa sampai kini BIRP A 
belum dapat mentjampuri soal1 Mahkamah Sjar'iyah setja
ra aktip. Sebagaimana dimaklumi Mahkamah11 Sjar'iyah di 
Sumatera pada umumnja, jang dibentuk pada masa per
mulaan Pemerintah R. I. masih tengah diperdjuangkan 
status hukumnja oleh Kementerian Agama. 

Oleh karena soal peradilan agama ini bersangkut paut de
ngan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keha
kiman, maka dalam hal ini masih banjak kesukaran. 

Dewan Perwakilan Rakjat Sementara telah memperhatikan 
perkembangan Mahkamah S:iar'ivah, dan dalam Seksi E 
telah disetudjui untuk membentuk suatu Panitya Peradilan 
Agama, jang terdiri dari wakil' Kementerian Agama, Da
Iam Negeri dan Kehakiman serta wakil1 D.P.R. seksi Edan 
H. Panitya ini belum dapat bekerd ia, oleh karena masih 
menunggu siapa jan~ ditundjuk oleh Kementerian Keha
kiman sebagai wakilnja. Mudah-mudahan dalam waktu 
jang singkat Panitia itu dapat mendjalankan tugasnja. 

Kemudian untuk mendiaga pertumbuhan Mahkamah~ itu, 
maka kebidjaksanaan Kementerian ialah dengan memasuk
kan pegawai1 Mahkamah Sjar'iyah itu didalam formasi 
K.U.A. setempat. 

Pimpinan sidang mengandjurkan agar Mahkamah Sjar'iyah 
Daerah Atjeh segera dapat menjampaikan laporan• leng
kapnja tentang keadaan masing2 Mahkamah di Keweda-
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nann, formasi pegawai, djumlah perkara jang diterima 
dsb.nja. Dengan demikian dapat diharapkan agar BIRPA 
setjara berangsur-angsur dapat memperbaiki keadaan, 
sambil menunggu basil dari Panitya Peradilan Agama tsb. 

Mengindjak atjara berikutnja, maka berhubung Bapak 
Kepala BIRPA harus menghadliri sidang chususi DJAURA, 
maka pimpinan sidang diserahkan kepada Sdr. Kj. H.A. Zabidi, 
Ketua Mahkamah Islam Tinggi; kemudian sidang dilandjutkan 
dengan atjara : 

2. PERBENDAHARAAN. 
Pimpinan sidang mengutjapkan terima kasih atas keper

t iajaan jang diberikannja, kemudian mempersilahkan Bapa R. 
Kartosoedharmo untuk menguraikan atjara mengenai perben
daharaan. 

Bapa Kartosoedharm.o: 
Setelah menjampaikan salam, maka beliau mend ielaskan, 

bahwa tugas utama dari bendaharawan pada P.A. adalah mem
pertamrgung d_iawabkan penielenggaraan keuangan, pembajar
an gad.ii. perbeland iaan ongkos kantor dengan megirimkan la
poran2 periodik bulan, kwartalan dan tahunan. 

Bendaharawan harus bidjaksana, terutama apabila meng
hadapi kelambatan penerimaan otorisasi, agar kelambatan pene
riman belandja itu tidak mengganggu kelantjaran tugas P.A. 

Dimintakan perhatian akan surat edaran BIRPA tgl. 10-
10-1954 No. A/III/5/32/54, tentane: petundiuk= penielenggaraan 
beland.ia-barang, ong-kos kantor. Banjak P.A. jang belum dapat 
mempergunakan sebaik-baiknja uang belandja kantor itu, se
hingga pada tiap achir tahun senantiasa mempun iai sisa uang 
jang harus disetorkan kembali kepada kas Negeri. sedang- me
nurut kenjataan perlengkapan= kantor masih terlalu sederha.na. 
Hal ini menundjukkan bahwa P.A. tidak dapat mempergunakan 
ketentuan anggaran belandja, oleh karena besarnja otorisasi itu 
adalah menurut perhitungan bahwa dengan d.iumlah itu Peng
adilan Agama dapat mendjalankan tugas kewadjibannja dengan 
lantjar. Lagi pula pengembalian sisa ongkos kantor itu kepada 
Kas Negeri, akan mengakibatkan pemotongan anggaran belan
dja untuk tahun-tahun berikutnja. 
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Untuk menghindari kelambatan otorisasi, diandjurkan agar 
P.A. djangan segan11 menegur kepada atasan sewaktu-waktu. 

Selandjutnja diuraikan oleh Bp. R. Kartosoedharmo, bahwa 
anggaran belandja untuk tahun 1955 dikurangi dari pada tahun 
1956. Akan tetapi pengurangan ini memang berlaku bagi setiap 
Kementerian sehingga tidak perlu mendjadikan ketjil hati. 

Selama ini tugas keuangan dari pada BIRP A belum dapat 
diselenggarakan dengan semestinja, berhubung belum adanja 
pedjabat= jang bevoegd. Untuk tahun depan (1956) direntjana
kan agar otorisasi untuk P.A.3 serta soal 11 verifikasi diseleng
garakan oleh BIRPA sendiri, sehingga dapat diharapkan ber
tambahnja kelantjaran. Lagi pula BIRP A dapat lebih meng
awasi penggunaan anggaran belandja pada P.A. 

Kemudian Bp. R. Kartosoedharmo meminta perhatian pula 
tentang pengiriman11 statistiek dan laporan untuk tahun 1954 
dan 1955. 

Pembelian barang= inventaris. 

Keadaan barang' inventaris pada P.A. pada dewasa ini 
sudah dianggap tjukup, maka permohonan untuk pembelian 
baru belum diizinkan. Apabila keadaan sangat mendesak, maka 
pembelian barang11 itu dapat diizinkan. Untuk itu harus didjelas
kan urgensinja, disertai dengan keadaan inventaris seluruhnja, 
gambar barang jang akan dibeli, ukuran, harga dan siapa pen
djualnja. 

Pembelian barang2 import, seperti mesin tulis, roneo, sama 
sekali tidak diperkenankan. Untuk mengatasi kebutuhan maka 
P.A. diperkenankan untuk mentjari sewaan mesin tik. 

Pada achir kata dari Bp. R. Kartosoedharmo, diandjurkan 
agar penjelenggaraan soar keuangan hendaknja dilakukan de
ngan teliti dan berhati-hati sesuai dengan petundjuk2 jang 
telah dan akan diberikan. 

Pimpinan sidang mengutjapkan terima kasih atas uraian 
Bp. R. Kartosoedharmo. Menurut pertimbangan pimpinan, 
maka atjara ini sudah dianggap tjukup djelas, sehingga tidak 
perlu diadakan tanja-djawab lagi. 

Sidang kemudian dilandjutkan dengan : 
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3. RU'JATULHILAL. 

Pimpinan sidang mempersilahkan kepada Sdr. Kj. H. Moh. 
Sodri, Ahli agama pada Biro Peradilan Agama, untuk meng
uraikan atjara ru'jatulhilal : 

Sdr. Kj. H. Moh. Sodri. 
Setelah menjampaikan salam dan Chamdalah, beliau meng

uraikan masalah ru'jatulhilal sebagai berikut : 

Dalam konperensi ini Biro Peradilan Agama mengharapkan 
pandangan dan pertimbangan para peserta konperensi menge
nai beberapa hal jang perlu diselesaikan dengan segera; meng
ingat kedjadian• jang baru lalu disekitar penetapan Menteri 
Agama No. 7 tahun 1955 tentang permulaan tanggal bulan Ra
madhan dan Sjawwal 1374 H. ja'ni: 

1). Peristiwa disekitar awwal Ramadhan th. 1374 H di Bang
kalan, jang menimbulkan sanggahan dari Pengurus Nah
cllatul 'ulama tjabang Sampang, dengan suratnja ttg. 4 Mei 
1955 No. 29/Tanf/55, jang mengharapkan agar Kemente
rian Agama menindjau kembali penetapan tersebut diatas, 
dengan berdasarkan ,,kembali kepada hak lebih baik dari 
tetap didalam kebatalan". 

2). Keinginan dari beberapa daerah tertentu, agar penetapan 
awwal Ramadhan dan Sjawal didasarkan kepada hisab 
gath'i, sebagai diusulkan oleh K.U .A.K. Sanggau dengan 
surat tgl. 11 Maret 1955 No. 287/B-17/55; Surat Ketua 
Mahkamah Balai Agama Pontianak tgl. 7 April 1955 No. 
B/1/235, jang djuga menjatakan, bahwa Konperensi Alim
Ulama seluruh Kalimantan Barat pada bulan Desember 
1949 pernah mengambil keputusan a.I. menetapkan daerah 
Kalimantan Barat sebagai Daerah Hisab. 

Setelah beJiau memberikan pendjelasan tentang djalannja 
Penetapan Menteri Agama No. 7tahun1955, maka sidang diper
silahkan untuk menindjau : 

a. Bagaimanakah hak istbat ru'jatulhilal harus dilaksanakan. 
b. Siapa jang berhaq mengitsbatkan. 
c. Dapatkah suatu daerah ditetapkan sebagai daerah hisab? 

Pimpinan sidang memberikan pendjelasan, bahwa sidang 
perlu menentukan suatu sikap jang nanti merupakan ifta' ke
pada Kementerian Agama. 
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Mengenai permohonan supaja daerah Kalimantan Barat di
tetapkan sebagai ,,daerah Hisab", beliau berpendapat, bahwa 
hal ini tidak dapat diterima berdasarkan dudjjah Sjar'i. 

Beliau mengemukakan beberapa nas dari kitab~, Qoljubi, 
Sjarhu'rraudhatu'ttholib, Fathulmu'in, Fathulwahhab dll., jang 
pada pokoknja bersimpulkan, bahwa apabila hendak diambil 
suatu ifta' maka haruslah bersandarkan kepada qaul jang 
mu'tamad. 

Dalam pembitjaraan selandjutnja belum didapat suatu 
kesimpulan, maka berhubung waktu telah larut malam, atjara 
ditunda sampai pada sidang berikutnja. 

Sidang ditutup pada djam 24.00, dengan pembatjaan ber
sama surat ,,Wal'asri". 
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SIDANG KEEMPAT. 

Tempat : Pengi?tapan Pe1·tama. 
Tanggal: 28 Djuni 1955. 
Djam. : 08.00 - 13.20. 
Pimpinan: K.H.M. Djunaidi. 

1. RU'JATULHILAL - landjutan. 

Sidang dibuka dengan pembatjaan bersama surat ,,Alfati
hah", kemudian pimpinan sidang menjarankan agar dalam 
sidang ini dilandjutkan pembitjaraan disekitar ru'jatulhilal, 
untuk kemudian menjelesaikan atjara2 jang telah ditentukan 
sebelumnja, jani : 

(1}. Sekitar soal kepegawaian, 
(2). Kompetensi Pengadilan Agama, serta hukum materi jang 

dipergunakan dalam keputusan. 

Sidang menjetudjui sepenuhnja, kemudian pembitjaraan 
dimulai. 

Dalam mengantarkan mas'alah ru'jat, pimpinan sidang 
men.iatakan bahwa dimasukkannja atjara ini dalam konperensi 
adalah atas inisiatip BIRP A sendiri, mengingat beberapa per
istiwa disekitar penetapan awwal Ramadhan dan Sjawwal jang 
timbul achir~ ini. 

Pimpinan BIRP A tidak bermaksud agar dalam konperensi 
ini diambil keputusan2

, akan tetapi diharapkan agar diadakan 
pembahasan jang mendalam tentang ru'jat, kesimpulanl! mana 
semoga dapat didjadikan petundjuk kepada Kementerian Aga
ma dalam men.ielesaikan tugasnja berkenaan dengan penetapan 
awwal Ramadhan dan Sjawwal. 

Lebih landjut diterangkan, bahwa berhubung kurangnja 
pengertian dari pada sementara pedjabat Kementerian Agama 
tentang ltak itsbat awwal Ramadhan dan Sjawwal, maka sering 
timbul hal2 jang menggelisahkan masjarakat, chususnja Ummat 
Islam, dalam mendjalankan ibadah Puasa dan Idulfitri. 
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Pada awwal bulan Ramadha~J: 1374 H jang lalu, telah ter
djadi suatu peristiwa di Djawa Timur, sebagaimana dichabar
kan oleh surat kabar ,,Surabaja Post" Sabtu tgl. 28 Mei 1955, 
tahun ke-111 No. 41, menggambarkan kegelisahan masjarakat 
disana dalam mendjalankan ibadahnja. Di Zangkalan dan Djem
ber pada tgl. 22-23 April 1955, malam Sabtu achir Sja'ban th. 
1374 H. ternjata ada orang2 jang mengaku melihat hilal Ra
madhan. Berdasarkan perhitungan bahwa permulaan bulan 
Sja'ban djatuh pada Djum'at tgl. 24-25 Maret 1955, maka 
Panitya ru'jat di Bangkalan, setelah mengadakan pemeriksaan 
seperlunja, dapat menerima kesaksian itu, sehingga bersandar
kan itu masjarakat seternpat rnendjalankan ibadah Puasa mulai 
tgl. 23 April 1955 (hari Sabtu). 

Kementerian Agama telah menolak persaksian adanja ru'
jat tersebut, berdasarkan pertimbangan jang ditjantumkan da
lam sub. a. Penetapan Menteri Agama No. 7 tahun 1955, ja'ni 
jang berbunji: 

a. pada malam Sabtu achir Sja'ban 1374 H., tanggal 22-23 
April 1955, hilaal belum wudjud, sebab idjtima' terdjadi 
pada malarn itu djam 19.43, sehingga persaksian adanja 
ru'jat pada malam Sabtu tersebut tidak dapat dibenarkan; 

b. berhubung dengan sub a tingginja hilaal Ramadhan 137 4 
H. pada malarn Minggu ba'dalghurub, tanggal 23-24 April 
1955, sudah ada 11 deradjah 8 daqiqah; dsb. 

dan menetapkan : 

1. Menetapkan awwal Puasa, tanggal 1 Ramadhan 1374 H., 
djatuh pada hari Minggu tanggal 24 April 1955, dengan 
istikmaal Sja'ban 30 hari da.n ru'jat hilaal bilfi'li; dsb. 

Penolakan ini ternjata rnenimbulkan kegelisahan masjara-
kat di Bangkalan, terutama kalangan Alim 'Ularnanja, sehingga 
pada achir Ramadhan, hari Sabtu malarn Minggu 22-23 Mei 
1955, setelah mendengar chabar adanja ru'jat dari Arosbaja, 
maka masjarakat ramai telah mendesak kepada K.U.A.K. dan 
Kepala Daerah setempat untuk mengurnumkan djatuhnja Hari 
Raya Idulfitri 137 4 H., pada hari Minggu tgl. 23 Mei 1955, 
sehingga mengingat pertimbangan keamanan dan ketertiban 
desakan tersebut telah diluluskannja. 

Selandjutnja untuk menjelesaikan masalah itu, Biro Per
adilan Agama telah mengadakan konperensi pada tgl. 15 dan 16 
Djuni 1955, bersama-sama dengan fihak Djaura, Djapena serta 
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I{epata= i11sta11si K.U.A. setempat, dibantu dengan Ketua= P.A. 
di Djakarta-raya, Tanggerang, Djember dan Bangkalan. 

Berkenaan dengan hak itsbat, maka pimpinan menguraikan 
riwajatnja sebagai berikut : 

Semasa pendjadjahan hak itsbat awwal Ramadhan dan 
Sjawwal jang dipertjajakan kepada para Penghulu di Kabupa
ten=, adalah merupakan sebagian kekuasaan para Bupati, seba
gai Hoofd der Inlanders, dalam mengatur segala sesuatu me
ngenai soal keagamaan dalam daerahnja. Ketentuan ini praktis 
berlaku pula pada masa pendudukan Djepang. 

Dengan terbentuknja Kem. Agama dimasa Pemerintah 
Republik Indonesia, maka kekuasaan para Bupati dalam soal 
keagamaan itu ditjabut dan dioper seluruhnja dalam KAGH.l, 
seh.J.ngga otomatis hak itsbat itupun mendjadi kekuasaan sepe
nuhnja dari padanja. 

Pada tahun2 pertama dari masa R.I., itsbat awwal Ramad
han dan Sjawwal dilakukan oleh Menteri Agama sendiri untuk 
seluruh Indonesia, sesuai dengan funksinja dalam. Negara ke
satuan, dengan memperhatikan pula pendapat: bahwa Indonesia 
dianggap terletak dalam ,,satu mathla' ", 

Prinsip ini tetap dipertahankan, hanja mengingat pertim
banganll technis dalam penjiaran berita ru'Jah, maka achirll ini · 
para Kepala Kantor Urusan Agama Propinsi di Medan, Bukit
tinggi dan Makassar diberikan kekuasaan untuk mengitsbat 
awwal Ramadhan atau Sjawwal bagi daerah~ jurisdlksinja 
masing=. Kekuasaan ini diberikan setjara insidentil. Sebagaima
na maklum, kesukaran technis itu didjumpai didalam tjara2 

pengiriman berita, terutama dalam pengiriman dan hubungan 
telefonis (radio-telefon) ke Djakarta. 

Untuk daerah Kalimantan, maka tauliyah diberikan kepada 
Ketua Kerapatan Qadi Besar, dengan menunggu chabar terle
bih dahulu berita dari Djakarta (pada siaran Pemerintah atau 
warta berita terachir djam 20.00 waktu Djawa). 

Adapun pokok persoalan mengenai ru'jat, jang senantiasa 
mendjadi perbintjangan, menurut pendapat pimpinan sidang 
ialah meliputi : 
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a. Pendapat jang membatasi ,,had imkanu'rru'jah", seperti 
jang dinjatakan oleh Sajjid Usman bin Jahja dalam kitab
nja lqodzu'nnijaam. Ja'ni tinggi hilal harus sudah ada 6 
atau 7 deradjah, untuk dapat diterimanja suatu sjahadah. 

b. Pendapat jang mengatakan; asal hilal sudah wudjud wa
laupun hanja 1 deradjah, maka tiada alasan untuk menolak 
sjahadah ru'jat. 

c. Pendapat jang mendasarkan itsbat awwal sjahr pada rn'jat 
semata-mata, bukan kepada hisab. 

d. Hisab tjukup untuk dapat menentukan permulaan bulan. 

Kementerian Agama telah lama melepaskan pendapat per
tama tersebut diatas, oleh karena ternjata bahwa hilal jang 
tingginja kurang dari 7 deradjah sudah dapat nampak, sung
guhpun dari fihak Djawatan Meteorologie/geophysic masih 
senantiasa berpendapat, bahwa hilal setinggi itu sukar sekali 
dapat ditangkap oleh mata biasa. Akan tetapi kenjataan ini 
diperkuat oleh pendapat~ dari para sardjana ilmu alam jang 
menjatakan, bahwa berhubung perobahan~ gerak dari susunan 
matahari (zonne stelsel) maka banjak kedjadian2 jang me
njimpang dari theorie2 semula. 

Ketentuan awwal sjahr jang didasarkan atas hisab, oleh 
Kementerian Agama senantiasa dipisahkan dalam Penetapan::
nja, oleh karena bagi para ahli hisab taqwim dan jang memper
tjajainja sudah tegas. 

Sedang mengenai ketentuan awwal sjahr jang didasarkan 
atas ru'jat Kementerian Agama senantiasa menenggang penda
pat apakah hisab itu dapat dipergunakan sebagai fadlilah di
dalam menentukan rn'jat ataukah tidak. 

Peristiwa didaerah Madura, ada dasarnja berkisar antara 
kedua pendapat itu pula, sehingga timbul berbagai pertanjaan 
a.I. sebagai berikut : 

1). Sampai dimana keharusan untuk berichtijaath? 
2). Apakah tidak mungkin bahwa kesaksian ru'jat pada waktu 

itu, hanja salah lihat jang disebabkan effect2 sinar mata
hari jang dipantulkan oleh permukaan laut kepada lapisan 
udara diatasnja? 

3). Apabila kesaksian itu diterima, apakah itu tidak berarti 
bahwa seluruh perhitungan hisab serta pengetahuan geo
physica dan meteorologie harus dirobah? 
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Oleh karenanja, dalam mcnghadapi penetapan= tanggal hari 
libur Biro Peradilan Agama memandang lebih djauh kedepan, 
terutama berkenaan dengan tanggal Hari Raya Idulfitri 1375 
H. jang .akan djatuh berimpitan dengan hari libur ,,Kenaikan 
Isa al-Masih" (10 Mei 1956). 

Kemudinn sidang dipersilahkan mengadjukan saran=nja. 
Ketua Mahkamah Islam Tinggi a.l. mengadjukan saran=nja 

sebagai berikut : 

1). Ten tang keharusan adanja ,,itsbat ru'jat" oleh seorang 
Qadi, diambilkannja nas= kitab a.I. jang berbunji sebagai 
berikut : 

a. Fathulmu'in dalam sjarh Sa'natutthalibin II hal. 216 . 

. ~ .. '!0.J-"' ;;.)~ ~:. :\.~li.l'~~~..JJ~~j.;u~.J 

b. Inaratuddudja hal. 148 . 

. ;; ~ ~ '-"'=') (1~:\.(.s. J;,0.1~1; ..::.. .r.3"' i (..:; __,;, ~\;_, ) 

c. Qaljubi dj. hal. 49. 

2) • Hal its bat. 
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Qadi atau Hakim jang berhak mengitsbatkan awwal 
sjahr, ialah Qadi atau Hakim jang diberi kuasa 
oleh Imam untuk itu. Didalam hal ini sudah mendjadi kata 
sepakat, bahwa IMAM disini adalah Menteri Agama, ja'ni 
sesuai dengan Peraturan dan Undang2 jang ada. 

Menteri Agama berhak sepenuhnja untuk memberikan 
tauliyah, apabila perlu, kepada pedjabat~ jang dikehenda
kinja. Oleh karenanja tidaklah dapat dibenarkan, djika ada 
seorang Qadi atau Ketua Pengadilan Agama jang tidak 
diberi hak itsbat itu, memberikan keputusan mengenai 
awwal Ramadhan/Sjawwal. 

Adapun ibarat kitab jang diambil dasar ialah, Kitab Sjar
wani, sjarh kitab Tuhfah, djux. II hal. 183 jang berbunji: 



3). Sjahadah jang diragukan. 
Apabila ada suatu sjahadah ru'jat masih diragukan kebe
narannja, misalnja bertentangan dengan perhitungan hisab 
qoth'i dsb.-nja, maka kita dapat mengambil pedoman dari 
ibarat Kitab Inaruatuddudja hal. 149 jang berbunji sbb.: 

~l._}-.r.-J.-' ~.) \...:-.,..1J )I.A,> t, 0 ~)J : ~J ~ IJ\; 

.~\.~~1uJ?~}~t~JJ.·o_,~~\~~f:J\::-AA . :, 

Berdasarkan qaul itu, maka Ketua M.I.T. dapat membe
narkan sepenuhnja penolakan Kementerian Agama atas 
kesaksian ru'jat dari Bangkalan dan Djember pada awwal 
Ramadhan 137 4 H. jll. jang sangat meragukan kebenar
annja itu; bahkan KAGRI adalah wadjib untuk menolak 
kesaksian itu. 

Sidang achirnja menjimpulkan pembitjaraan masalah ru'
jatulhilaal sebagai berikut : 

I. Menteri Agama berhak mengitsbatkan awwal bulan, ter
masuk Ramadhan dan Sjawwal, dan berhak pula mentau
liyahkan kepada orang lain. 

II. Apabila perlu kesaksian itsbat Ramadhan dan Sjawwal 
dapat ditawaqqufkan ( didiam.kan) disebabkan adanja ke
raguan tentang ,,'adalah"-nja saksi!I ru'jah. 

ID. Tauliyah itu hendaknja diberikan kepada pedjabats jang 
berkedudukan sebagai Qadi, agar sesuai dengan ibarat1 

dalam kitab. Imam hendaknja menjerahkan Tauliyah itu 
kepada seorang jang mentjukupi sjarat2 tertentu menge
nai hal ini. 

IV. Oleh karena Kepala Kantor Urusan Agama Propinsi adalah 
pedjabat administratip, maka diusulkan: agar istbat awwal 
sjahr itu, untuk luar Djawa-Madura diberikan kepada 
Qadi\ jaitu: 
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a. Sumatera Utara, Ketua Madjelis Pengadilan Agama 
Islam di Medan. 

b. Sumatera-Tengah, Ketua Mahkamah Sjar'yah di Bu
kittinggi. 

c. Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku kepada Qadi di 
Makasar. 

d. Kalimantan, Ketua Kerapatan Qadi Besar di Bandjar
masin, ditambahkan, apabila perlu. 

e. Atjeh, Ketua Mahkamah Sjar'yah Daerah Atjeh di 
Kutaradja. 

f. Sumatera-Selatan, Ke tu a Pengadilan Agama jang tja-
kap dan itsbatnja dikota Palembang. 

Ditempat='' jang belum ada Pengadilan Agamanja, maka 
tugas itsbat itu ditampung oleh Kantor Urusan Agama 
Propinsi dan untuk keperluan itu hendaknja ditetapkan 
seorang Qadi jang chusus ditundjuk untuk mengitsbatkan 
awwal sjahr. 
Pimpinan sidang mengutjapkan terima kasih, atas bantuan 

fikiran parapeserta dalam menjelesaikan masalah jang sulit ini, 
maka kemudian atjara diteruskan dengan: 

2. KEPEGA \V AIAN. 
Pimpinan mengutjapkan terima kasih atas kesediaan Sdr. 

R. Semangun, wakil kepala Bag. Urusan Pegawai KAGRI, 
untuk menghacliri sidang chususi BIRP A, kemudian memper
silahkannja untuk memberikan pendjelasan: disekitar kepega
waian, terutama berkenaan dengan Rantjangan Peraturan 
Gadji Pegawai Negeri jang baru. 

Sdr. R. Semangun, menguraikan dengan djelas tentang 
Peraturan Gadji Pegawai Negeri jang baru (isi sesuai dengan 
pidato Sdr. Kepala Bagian Urusan Pegawai KAGRI, Bp. J. Ib
rahim, pada sidang umum II), kemudian mempersilahkan ke
pada para konperensisten untuk mengadjukan pertanjaan: agar 
beliau dapat memberikan pendjelasan= tentang betur diperlu
kan oleh jang bersangkutan. 

Sebelum diadakan tanja-djawab, pimpinan sidang membe
rikan pendjelasan a.I. sebagai berikut : 
1). Dalam rantjangan PGPN baru, diadakan dua tingkatan 

Ketua Pengadilan Agama, ja'ni: 
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a. bagi Pengadilan Agama jang berkedudukan diibu kota 
propinsi/Karesidenan dengan tingkatan E.1/Ill seting
kat dengan V /b; 

b. bagi P /A di Kabupaten dan jang setingkat dengan 
golongan E.1/II sama dengan V fb. 

Tjara penjesuaian golongan gadji bagi para ketua jang 
berkedudukan diibukota Propinsi/karesidenan nanti tidak
lah otomatis dinaikkan mendjadi E.l/III, akan tetapi akan 
dipilih dari ketua= jang tjukup memenuhi sjarat ketjakap
an dan tahun dinasnja. 

2). Tingkatan Panitera akan dirobah sebagai berikut: 
a. Panitera-pengadilan Agama, dengan pangkat C.1/11, 

sama dengan III/b. 
b. Panitera-pengadilan Agama tingkat I, C.ljIII sama de

ngan III/c. 
c. Panitera Kepala Pangadilan Agama D.l/JI, sama dengan 

IVjb. 
Penempatan para panitera kepala itupun disesuaikan de
ngan tingkatan dari Pengadilan Agama . . 

3). Kedudukan Ketua Mahkamah Islam Tinggi diturunkan se
tingkat, ja'ni nanti termasuk golongan F.ill (sama dengan 
VI/c. 
Dalam hal ini usul BIRP A dalam Panitya PGPN tidak da
pat diterima, maka perlu diadakan usul chusus. 

4). Untuk memberikan kedudukan bagi para abiturient SGHA 
dalam Pengadilan Agama, maka direntjanakan agar pada 
P.A. ditempat anggauta tetap, jang mendapat gadjih. 
Pertanjaan2 jang disampaikan oleh konperensisten adalah 
antara lain dari : 

1). Wakil Mahkamah Sjar'yah Daerah Atjeh: menjampaikan 
usul2 perbaikan tentang keadaan Kantor!! MASJA disana. 

2). Ketua Mahkamah Islam Tinggi meminta perhatian tentang 
pelaksanaan usulnja agar tingkatan Ketua M. I. T. dalam 
PGPN baru tidak diturunkan. 

3). Ketua PA Madjalengka: meminta pendjelasan tentang a). 
tjara penetapan pegawai tetap, b). tjara permintaan nomer 
dana-pensiun. Mengusulkan pengangkatan seorang ang
gauta pada P.A., serta kenaikan uang sidang. 
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4). Ketua Kerapatan Qadi Kandangan : 
meminta pendjelasan tentang permohonan pensiun, dan 
memberikan izin kepada pegawai untuk meninggalkan pe
kerdjaan (didalam waktu bekerdja) untuk mengikuti kur
sus atau peladjaran disekolah. 

5). Wa.kil Mahkamah Balai Agarna di Pontianak. meminta per
hatian agar Mahkamah Balai Agama segera dapat dima
sukkan dalam lingkungan Kementerian Agama, dan ke
mudian supaja diadakan mutasi1 didalamnja. 

Pendjelasan dari Sdr. R. Semangun, diberikan setjara luas 
dan djelas terutama mengenai: 

a. pengangkatan pegawai tetap. 
b. tentang pensiun dan pensiun djanda. 
c. tjara permohonan pensiun kepada Kantor Dana Pen

siun. 
d. Pegawai jang mendapat istirahat karena sakit. 

Dalam pada itu diandjurkan agar dalam mengadjukan 
usul2 pemberhentian seorang pegawai dengan pensiun, hendak
nja diteliti lebih dahulu apakah jang bersangkutan sungguh2 

telah berhak untuk pensiun. Sjarat2 untuk itu hendaknja diper
hatikan benar, agar djangan sampai terdjadi seorang pegawai 
terlandjur diperhentikan dari djabatan negeri, sedangkan dia 
sebenarnja belum berhak mendapat pensiun. Oleh karena ke
putusan pensiun itu tidak diberikan oleh Kementerian Agama, 
akan tetapi oleh Kantor Dana Pensiun, maka setelah seorang 
pegawai diberhentikan dengan hak pensiun, hendaknja para 
pendjabat memberikan bantuan sepenuhnja - kepada jang 
bersangkutan dalam mengadjukan permohonan itu. Bantuan itu 
terutama hendaknja diberikan kepada para djanda pegawai 
negeri dalam mengadjukan permohonan onderstandnja. 

Pendjelasan tentang pertanjaan lain2nja diberikan oleh 
pimpinan sidang, mengenai: 

a. Tentang kedudukan Mahkamah Sjar'yah (lihat tjatatan 
sidang ke-III atjara I bab 13). 

b. Mahkamah Balai Agama sampai kini belum sepenuhnja 
berada dalam lingkungan Kementerian Agama, oleh kare
nanja soalz kepegawaian dari padanja belum dapat ditjam
puri. 
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Selandjutnja diterangkan, bahwa untuk kelantjaran tugas1 

kewadjiban dalam soal2 kepegawaian, maka direntjanakan agar 
dalam waktu jang dekat semua pengangkatan dan memperhen
tikan pegawai dari golongan IV dalam lingkungan Biro Per
ad.ilan Agama akan diselenggarakan sendiri. 

Sebelum sidang menjelesaikan pembitjaraan, maka diambil 
beberapa kesimpulan : 

1. Usul kenaikan uang sidang bagi anggauta Mahkamah Islam 
Tinggi dan Kerapatan Qadi Besar akan diperhatikan. 

2. Supaja Pengadilan2 Agama diberikan tuntunan jang lebih 
luas tentang penjelenggaraan administrasi kepegawaian. 

3. Ketua Mahkamah Islam Tinggi dan Anggauta tetap Mah
kamah supaja masing2 diusulkan berkedudukan ;F. V. dan 
F.II dalam PGPN baru. 

Sidang ditutup dengan batjaan bersama surat ,,Wal'asri" 
pada djam 13.45. 
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SIDANG KELIMA. 

Tempat : Penginapan Pertama. 
Tanggal: 28 Djuni 1955. 
Djam : 20.00 - 02.15. 
Pimpinan: K.H.M. Djunaidi. 

1. PEMBUKAAN. 
Sidang dibuka dengan batjaan surat ,,Alfatihah", Pimpin

an sidang menerangka11, bahwa dalam sidang terachir ini kon
perensi masih berkewadjiban menjelesaikan dua atjara, ja'ni: 

1). Kompetensi Pengadilan Agama dan materi hukum jang 
dipergunakan dalam memutuskan perkara. 

2). fatwa jang dimintakan kepada Pengadilan Agama; 
kemudian setelah itu membuat perumusan dari hasil2 keputus
an dan kesimpulan setiara idimali. 

2. KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA DAN MATERI 
HUKUM JANG DIPERGUNAKAN DALAM MEMUTUS

KAN PERKARA. 

Pimpinan sidang menerangkan, bahwa pokok persoalan 
jang perlu diperbintjangkan dalam atjara ini ialah: 

a. kitab= apa jang perlu didjadikan pedoman dalam memu
tuskan perkara, 

b. kompetensi pengadilan Agama terhadap sesuatu perkara 
dimana penggugat dan tergugat masing2 berlainan tempat 
tinggalnja. 

Setelah diadakan pembahasan setjara luas maka sidang 
mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

I. Untuk mentjari kesatuan hukum, maka kepada para Ketua 
pengadilan Agama diandjurkan agar dalam memutuskan 
perkara mempergunakan sebagai pedoman kitab~ tersebut 
dibawah ini : 
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1. Albadjuri. 
2. Fathulmu'in dengan sjuruhnja. 
3. Sjarqowi 'ala'tTahrir. 
4. Qoljubu/Mahalli. 
5. Fathulwahhaab dengan sjuruhnja. 
6. Tuhfah. 
7. Targhibulmusjtaq. 
8. Qowanin Sjar'iyah li-Ssayid Usman bin Jahja. 
9. Qowanin 'Sjar'iyah li-Ssayid Sadaqah Dahlan. 

10. Sjansuri filf araidl. 
11. Bughjatulmustarsjidin. 
12. Alfiqhu 'ala madzahibi'larba'ah. 
13. Mughnilmuhtaadj. 

Sidang mengandjurkan pula agar ibarat11 kitab jang pernah 
dipergunakan dalam memutuskan perkara dikumpulkan untuk 
didjadikan bahan muthola'ah atau sematjam jurisprudensi. 
Sedang untuk menambahkan bahan pemandangan diandjurkan 
pula untuk senantiasa mempeladjari kitab2 lain. 

II. Soal kompetensi pengadilan Aga1na. 

Pimpinan sidang menerangkan, bahwa kerdja sama antara 
pengadilan Agama disuatu tempat dengan pengadilan Agama 
dilain tempat dalam menjelesaikan sesuatu perkara bukan sadja 
diharuskan, akan tetapi memang sudah mendjadi tradisi sela
ma puluhan tahun jang lalu. Akan tetapi sering timbul perseli
sihan tentang pada pengadilan Agama manakah seharusnja se
orang tergugat mengadjukan gugatannja, apabila tergugat ber
ada ditempat lain. Dalam perkara perdata biasa, gugatan sese
orang harus disampaikan pada pengadilan dalam daerah dimana 
tergugat bertempat tinggal, ketjuali apabila atas persetudjuan 
telah ditentukan bersama setjara lain. 

Oleh karena bagi pengadilan Agama belum ada ketegasan 
mengenai hal ini, maka perlu ditjarikan suatu bentuk atjara 
peradilan agama jang didasarkan atas qaidah!I fiqhiyah jang 
kuat, sehingga dapat menghilangkan keragu-raguan. 

Kesimpulan pembitjaraan sidang adalah sebagai berikut: 
Apabila ada keraguan tentang kompetensi, hak memeriksa 
sesuatu perkara, pengadilan Agama manakah jang hendak
nja menerima, memeriksa dan memutuskan perkara pada 
kedjadian dimana penggugat dan tergugat berlainan tern-
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pat tinggalnja, umpama penggugat tinggal di Kabupaten A. 
sedangkan tergugat tinggal di Kabupaten B, maka Peng
adilan Agama boleh berpedoman kepada ibarat kitab a.l. : 
(1) Qoljubi wa 'Umairah, djuz IV hal. 312, jang berbunji: 

._.,. ~~ o~'c.} ~< ~Y.J~~v--~' ~:.~ ~J 
~Y.,~~~~~~,_, .. u}l~~c:;J.)~Q-oli\i • 

• .J)' ·~)~~~"JG'/~~~~' 
(2) Sjarhu'rRaudhiotTholib djuz 4 hal. 315 s/d 325 jang 

a.I. berbunji: 

jang maksudnja, bahwa pengadilan Agama ditempat ting
gal penggugat boleh memeriksa dan memutuskan perkara 
itu . 

III. Soal ridda.h. 

Sidang menjetudjui Instruksi Kepala Biro Peradilan Aga· 
ma tgl. 13 September 1954 No. Bfll/lj35/54 lampiran 3, jang 
melarang pengadilan Agama memberikan keputusan tentang 
riddahnja seorang wanita dalam perselisihan suami-isteri, jang 
hanja akan mempergunakan riddah itu sebagai alat untuk me
mutuskan tali pernikahannja jang sah dengan suaminja. 

Apabila salah seorang dari suami-isteri jang beragama 
Islam murtad disebabkan kejakinan bathinnja, maka salah se· 
orang dari mereka dapat meminta hukum tentang status nikab
nja kepada pengadilan Agama, berdasarkan pasal 2(a) ajat (1) 
Stbl. 1937 No. 116, c.q. Stbl. 1937 No. 638 pasal 3 ajat (1). 
ja'ni ,,jang berbunji" dan perkara lain s ten tang nikah, talal\_ 
dan rudju". 

3. TENTANG FATWA (mendjawab masalah2 ). 

Pimpinan sidang mendjelaskan, bahwa dalam atjara ini 
Biro Peradilan Agama hanja ingin meminta perhatian para 
Ketua pengadilan Agama hendaknja didalam memberikan dja
waban11 atas sesuatu masalah, djanganlah disiarkan kepada 
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instansi= lain, akan tetapi tjukup disampaikan kepada jang 
berkepentingan sadja. 

Pengadilan Agama bukanlah suatu 111adjelis fatwa, akan 
tetapi suatu badan pengadilan jang harus bertindak didalam 
batas= kompetensi. Oleh karena itu pemberian pendjelasan 
tentang suatu masalah hukum jang berada diluar kompetensi
nja, hendaknja diberikan diluar dinas. Suatu perkara jang men
djaga tugas kewadjibannja hendaklah diselesaikan atas dasar 
kebebasan dari pada Hakim untuk bertindak sendiri, dengan ti
dak usah membawa serta instansi:: lain. 

Apabila ada suatu masalah jang sukar diselesaikan sendiri, 
barulah hendaknja dikemukakan kepada Biro Peradilan Agama, 
dan apabila perlu dengan tembusan kepada Mahkamah Islam 
Tinggi atau Kera pa tan Qadi Besar. (Periksa surat BIRP A tgl. 1 
Nopember 1954 No. B/I/1/251/54). 

Masalah malwaris djanganlah dimadjukan didalam sidang. 
(Periksa surat edaran KAGRI Bagian B, tgl. 8 Djanuari 1952 
No. B/lll/227). Dalam pada itu pemberian fatwa mengenai 
waris supaja ditjatat dan dibukukan untuk dibuat laporan sta
tistiek pada waktunja. 
(lihat edaran BIRPA tgl. 14 Djuli 1954 No. B/I/1/141/54). 

Dengan demikian selesailah sudah atjara2 pembitjaraan 
dalam Sidang chususi Biro Peradilan Agama, maka untuk 
membuat perumusan hasil2 sidang chususi ini, maka pimpinan 
sidang mengusulkan untuk dibentuk sebuah panitya ketjil. 
Sidang menjetudjui dengan suara bulat, maka kemudian sidang 
menundjuk anggauta Panitya ketjil, jaitu: 

1. Sdr. R. Kartosoedharmo, BIRPA - sebagai Ketua. 
2. 11 Kj. H.A. Zabidi, Ketua MIT - sebagai anggauta. 
3. ,, Kj. Mastur Djahry, Ketua KEQAB - anggauta. 
4. 11 Kj. H. Saleh Solahuddin, PA Madjalengka-anggauta. 
5. ,, Kj. H. Umar Murad, PA Lampung - anggauta. 
6. ,, R. Soeprapto, Panitera MIT - sebagai notulis. 
7. ,, Z.A. Noeh, BIRPA - sebagai notulis. 
B. ,, R.A. Sjarifuddin, BIRP A sebagai notulis. 
9. ,, Agus Adelan - Sekretariat Panitya sebagai notulis. 

10. ,, A. Said - Sekretariat Panitya sebagai notulis. 
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pat tinggalnja, umpama penggugat tinggal di Kabupaten A. 
sedangkan tergugat tinggal di Kabupaten B, maka Peng
adilan Agama boleh berpedoman kepada ibarat kitab a.I. : 
(1) Qoljubi wa 'Umairah, djuz IV hal. 312, jang berbunji: 

._.,. ~~ o~'c.} ~< ~'i.J~~v..-~' ~::,~ ~,, 
~"'~~~\;.~~.J .. vi' ~~C:,J.)~o- 01'\i. 

• .J)I • ~) ~J~---~~~'/ ~~c.i'~I 
(2) Sjarhu'rRaudhiotTholib djuz 4 hal. 315 s/d 325 jang 

a.l. berbunji: 

jang maksudnja, bahwa pengadilan Agama ditempat ting
gal penggugat boleh memeriksa dan memutuskan perkara 
itu . 

III. Soal riddab. 

Sidang menjetudjui Instruksi Kepala Biro Peradilan Aga
ma tgl. 13 September 1954 No. B/II/1/35/54 lampiran 3, jang 
melarang pengadilan Agama memberi.kan keputusan tentang 
riddahnja seorang wanita dalam perselisihan suami-isteri, jang 
hanja akan mempergunakan riddah itu sebagai alat untuk me
mutuskan tali pernikahannja jang sah dengan suaminja. 

Apabila salah seorang dari suami-isteri jang beragama 
Islam murtad disebabkan kejakinan bathinnja, maka salah se
orang dari mereka dapat meminta hukum tentang status nikah
nja kepada pengadilan Agama, berdasarkan pasal 2 (a) ajat (1) 
Stbl. 1937 No. 116, c.q. Stbl. 1937 No. 638 pasal 3 ajat (1), 
ja'ni ,,jang berbunji" dan perkara lain2 tentang nikah, tala'l:a, 
dan rudju". 

3. TENTANG FATWA (mendjawab masalah2 ). 

Pimpinan sidang mendjelaskan, bahwa dalam atjara ini 
Biro Peradilan Agama hanja ingin meminta perhatian para 
Ketua pengadilan Agama hendaknja didalam memberikan dja
waban2 atas sesuatu masalah, djanganlah disiarkan kepada 
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instansi~ lain, akan tetapi tjukup disampaikan kepada jang 
berkepentingan sadja. 

Pengadilan Agama bukanlah suatu madjelis fatwa, akan 
tetapi suatu badan pengadilan jang harus bertindak didalam 
batas2 kompetensi. Oleh karena itu pemberian pendjelasan 
tentang suatu masalah hukum jang berada diluar kompetensi
nja, hendaknja diberikan diluar dinas. Suatu perkara jang men
djaga tugas kewadjibannja hendaklah diselesaikan atas dasar 
kebebasan dari pada Hakim untuk bertindak sendiri, dengan ti
dak usah membawa serta instansi~ lain. 

Apabila ada suatu masalah jang sukar diselesaikan sendiri, 
barulah hendaknja dikemukakan kepada Biro Peradilan Agama, 
dan apabila perlu dengan tembusan kepada Mahkamah Islam 
Tinggi atau Kerapatan Qadi Besar. (Periksa surat BIRPA tgl. 1 
Nopember 1954 No. B/1/1/251/54). 

Masalah malwaris djanganlah dimadjukan didalam sidang. 
(Periksa surat edaran KAGRI Bagian B, tgl. 8 Djanuari 1952 
No. B/III/227). Dalam pada itu pemberian fatwa mengenai 
waris supaja ditjatat dan dibukukan untuk dibuat laporan sta
tistiek pada waktunja. 
(lihat edaran BIRPA tgl. 14 Djuli 1954 No. B/I/1/141/54). 

Dengan demikian selesailah sudah atjara = pembitjaraan 
dalam Sidang chususi Biro Peradilan Agama, maka untuk 
membuat perumusan hasi12 sidang chususi ini, maka pimpinan 
sidang mengusulkan untuk dibentuk sebuah panitya ketjil. 
Sidang menjetudjui dengan suara bulat, maka kemudian sidang 
menundjuk anggauta Panitya ketjil, jaitu: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

Sdr. 

" 
" 
II 

II 

II 

II 

II 

,, 
II 

R. Kartosoedharmo, BIRP A - sebagai Ketua. 
Kj. H.A. Zabidi, Ketua MIT - sebagai anggauta. 
Kj. Mastur Djahry, Ketua KEQAB - anggauta. 
Kj. H. Saleh Solahuddin, PA Madjalengka-anggauta. 
Kj. H. Umar Murad, PA Lampung - anggauta. 
R. Soeprapto, Panitera MIT - sebagai notulis. 
Z.A. Noeh, BIRP A - sebagai notulis. 
R.A. Sjarifuddin, BIRP A sebagai notulis. 
Agus Adelan - Sekretariat Panitya sebagai notulis. 
A. Said - Sekretariat Panitya sebagai notulis. 
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Pada djam 00,25 sidang dischors selama satu djam, untuk 
memberikan kesempatan kepada Panitya Perumusan Kesimpul
an menjelesaikan tugasnja. . 

Pada djam 01.00 Panitya Perumusan Kesimpulan menjam
paikan hasffnja kepada sidang, jang kemudian diterima dengan 
suara bulat. 

Setelah itu sidang masih perlu untuk menjelesaikan masa
lah Madjelis Fatwa (periksa tjatatan Sidang Chususi ke-111), 
maka pembitjaraan dilandjutkan dengan atjara nlengenai: 

Badan Ifta'. 

Pimpinan sidang diserahkan kepada Sdr. Kj. H.A. Zabidi. 
Ketua Mahkamah Islam Tinggi. Setelah diadakan pembahasan 
setjara luas, maka disetudjui dengan bulat, agar sidang meng
adjukan sebuah nota kepada J.M. Menteri Agama, jang mak
sudnja mengusulkan terbentuknja sebuah ,,Madjelis Fatwa" 
didalam lingkungan Kementerian Agama. 

Sidang ditutup dengan batjaan do'a oleh Sdr. Kj. H. Abdul
lah Siddik, Ketua Kerapatan Qadi Kandangan, tepat pada djam 
02.15. 
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