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Tahun kemenangan! Demikianlah Presiden Sukarno me-

pidato tradisionilnja

pada hari peringatan Proklamasi

Indonesia satu landasan kuat untuk monjolesaikan revolusi dan mentjapai basil2 jang
menundjuk kepada hasil jang lebih pisitif dari revolusi

kita, basil? jang lebih konstruktif dan tidak tjuma banja merupakan "'pendje"
bolan2" jang menimbulkan kesulitan Revolusi kita sedang meningkat kepada taraf
tumbuh dan mekar, kepada satu tingkat apa

jaag disebus Presides Soekarno,

Pemimpin Besar Revolusi sebaga! #elisustaining growh atau selfpropelling growik",

" Babak terabhic dari pidato tradislonilnja Presiden mengupas
ekonomi, antara lain tentang pemblajaan negara jang 70”
didahulukan untuk keamanan dan Trikora jang harus (Presiden
ita sampai enam kali) diseiesoikan
8012 ekonomi Presiden menjinggung
masalah penjelesaian Irian Barat setjara pandjang leba » dari
mulai Trikara jang diperintahkan pada bulan Descmber 1981
@i Jogja, tentang Bunker Proposal, kemudian tantang Trikora
soni2

jang berjalan simultan dengan

diplomasi.

a Pusaka Dwi Warna pada
aka ketika diserahkan oleh
Saleh ketika membatjakan teks
0 peringatan hari Proklamasi
'diri dari para tentera, sipil dan
Kemerdekaan ke XVII.
(PPHOS),

Tepuk

Hasil? Dan Harapan
Mengenai

Hari-keramuat lagi, oleh kare

na (lap 17 Agustus kita men
(jari titik-pertenvaan nasional
jung seluas—Juasnja, jang da

pat kita pakai sebagai alat ko
reksi terhadap penjelewenganpenjelewengan dalam Revolu
s1 kita ini, jang kita ketahuj
masih lama belum selesaj. |

Mengenai tertjapainja persetu
djuan Indonesia Belanda Presi
den menjatakan dalam pidato
aja tersebut bahwa: Kami pa
da saat tertjapainja persetudjuan Indonesia-Belanda sekarang
ini masih melahirkan harapan,
harapan bahwa ini kali pihak
Belanda sungguh2 melaksanakan persetudjuan “itu “setjara
Gjudjur, dan tidak setjara Ling
gar djati atau setjara Renville,
agar supaja hubungan Indonesia-Belanda kelak berlangsung
setjara baik,

Soal

memberitahukan

Presiden

Irian Barat

kepada

sauda-

ra2 bahwa hasil perundingan
formil itu ialah:
a. Kolonialisme Belanda @i
Irian Barat setjara formil gulung
tikar pada 1 Oktober 1962. Ben
dera Belanda pada hari itu setjara resmi turun dari Angkasa
Irian Barat.
b. Kita mulai masuk setjara
berangsur2 ci Irlan Barat adu

saat itu djuga .

»

€ Berhubung dengan waktu
jang dibutuhkan untuk memu-

Asian Games
&

Omega

Djakarta, 18 Agustus (Mdi),

Charles
sawat

Sickert wakil

dari

densan menggunakan pe

Thai

Airways

telah

da

tang di Airport Kemajoran jaus

mana maksud kundjungannja ko
Indonesia
ialah
untuk
turut
membantu penjeleargaraan Asian
Games. Seperti dikotahui
Asian
Games dalam soal pentjatatan
"waktu" untuk semua
pertandi
Dg20 olahraga 40 Asia ini dila

sementara-itu
kami da langkan setjara teratur semua
! (Apu sebab Irlaa Barat harua Gan Nasional, ,
Dan peba Hari-koramas
oten| fi Maka
pihak Indonesia terpaksa tes tenaga Belanda ke Nederiand,
Wiselesaikam tahun ini djuga, tuHari-keramat
prala,
oleh
ko
Fsi
Na
karena tiap 17 Agustis mera
maka
hun 1962 2
4
pakan suatu saat jang terbaik kaperdjuingan, tetap
dalam Indonesia setara
'etop.walch dan djam dari ,,Ome
Prosidorv telah | mendjawabnja
Untuk mengadakan stock-opaa sstelling”, tetap dalam
masuknja di Irian Barat jalah
sendiri bahwa
'stratogi
me dari basil jang telah djtja tetap sampai ada kenjataan2 jg pada sekitar
1 Mei 1963. Meski
Waktu, maka tahun 1962 adalah
Hajk diketahui sampai saat ini
pai dalam tahun jang ' baru njata, bahwa ini kali persetu pun demikian, bendera Repoblik Omesa
tahun tepat untuk memberikan
selalu dipakai sebagai ,,Of
sudah berkibar @f Iri fletal Timo Keeper" untuk berba
seonadeslug” terhadap — kaum puluh tahun itu, 1alah molak lampa1: Kemadjuan dan ke djuan Indonesia-Belanda itu be Indonesia
imperialisme Belanad, Tahun "62 sanakan Amanat” Penderitaan munduran, harapan dan xeke nar2 dilaksanakan setjara dju- an Barat setjara resmi pada sai pertandingan olahraga Inter
tjtwaan, korbanan dan keun djur, dan tidak ala Renville tanggal 31 Desember
1962, jaitu
pationgl. Dan tidak terluout yula
adalah tahun jang objektif metungan, kemalangan dan kemu atau Linggardjati.
sebelum ajam djantan berkokok
nentukan bagi kita. Tahun lain,
Djuga
Hari-keramat,
oleh
djaran
—
1tu-semua
juta
regis
pada tanggal 1 Djanuari 1963.
kesempatan Izin tidak akan se- karena tiap 17 Agustus membe
Mengenai hasil perundingan Terimalah saudara2 hasil2 ini
kera datang lagi, Demikian Pro fikan tekad baru kepada kita, trir setjara integral pada tiap
11 Agustus, sebagai modal se formil oleh Presiden dinjatakan engan rasa terima kasih kesiden Sukarno,
ilham baru, jnspirast baru, (ya bagai peringaran, sebagai dorc bahwa pada saat ini saja dapat pada Tuhan,
tuk
melandjutkan
perdjoangan
ngan, bagi perdjoangan dalam
! Karena pentingnja pidato Pra
KY
kita jang masih tetap berat tahun-tahun jg akan datang, PAN MAN MLM
biden Sukarno itu kita muat di dan
penuh
rintangan
imi
(Bersambung ke bal) 3
bawah ini selengkapnja kemu-

17 Agustus
Di London

dian akan bersambung berturutturut. Pidato tradisionil dari

Angka

Keramat

MEMBAWA SUASANA
AZ AGUSTUS MERIAH

PERAJAAN

3.

DJAKARTA,

18 Agustus (Mdij:—

Presiden itu berdjudul 3

London, 15 Agustus (AP-PIA).

17

Masjarakat

kedutaan

London.
Pada hari

kan resepsi

Perajaan tsb. mendapas pertatian jang sangat besar dari

E|

i
B
:
i

kan

TatU |

akan

diada-

dikedutaan besar

suatu

upatjara

chidmat

merdekaan Indonesia itu.
KL 250 dari 300 anggota
Indonesia

bunjik

lontjeng? geredja dan mes
Gjid, pembatjaan doa dan per
mintaan doa, jg masing? dila
| kukan oleh Waktt Mentert Per
tama/Keria MPRS Chairul Sa
leh dan KH, Saifuddin Zuhri.

Cc

|

Tegang.

“

Tangan

Kemudian
menandatangani persetudfuan
itu, Pada pukul 18600
maka

masuklah para anggauta? deje "
gas, Sekdjen PBB U Thang,
dan diplomat Amerika Biner
SUASANA PENANDA-TANGANAN
jang telah memberikan djasa
PERSETUDJUAN RI — BELANDA
aja dalam perundingan 1m, te
lah mengambil tempatnya '.P3B (NEW YORK), 15 Agustus (PIA)
tengah2, Kemudian pada puBeberapa ratus masjatatay Indonesia di New York kul 1805 menju Scebandrio
Hidajat meugamua
jang tampir memenuhi ruangan untuk umum dan de- dan Djen.disebelah
kiri Dunuer,
wan keamanan PBB bernafas lega ketika pada pukul tempat
Tak lama kemudian meuys
18.18 hati Rabu soro menlu SoebandFrio atas nama R.I
su pula Van Roijen dan Suner
dan Van Roljen serta Sehurmann atas nama
jang duduk disebar
Belanda mann
membubulikan tandatangan mereia pada naskah porse- kari U Thant, Pada putul 10 vi
U Thant mulai mengutyapinu
Tudjuan Indonesia Belanda mengorai Irian Barat,
pidatonja jung kemudiun GjSant2 mendjelang upatjara berita bahwa Van Rojen pada susul oleh menlu Soebandro,
Van Rorjen, Schrirmann,
penandatanganan Jang diada- pukul 17,35 telah mendapat te
kan dirmngan sidang Dewan lepon darj Den Hang jang mem Kauta2 delegasi Belanda” ru
Dgarahkan pandangannja ku
Keamanan PBB itu masih dju berikan kunsa kepadanju
utk
(Bersambung Kehal, 2)
ga diliputi suasana ketegangan
karena pada djam 17.00 scre
waktu jang ditetapkan untuk
mparjara ,,OK-nja" penandata
nganan 1tu pemorintah Bejan
da masih belum memberikan
»OK-nja” pada Dr Van Roi
Jen untuk menandatangani ren
Yana persetudjuan jang-tolah
ditjapas itu, Dinegeri Belaada
kabinet Belanda katanja ma
sih berapat dan kepitusan ina Sekitar Pelaksanaan Persetudjuan Indon.-Bld
sih belum diambil, Ratusan2 DJAKARTA,
17 Agastus (PIA)
orang2 Indonesia dan bebera
sangat besur untuk tertjapaf
Berikut adalah teks keterang jang
pa puluh orang? Amerika ser
ja densan berhasil persetudjuan
aa
Sekreta
ta angdauta2 delegasi ke PBB Thant pada ris Djenderal U
upatjar# penanda
telah berkumpul diriangan si tanganan
Ada beberapa segi jang untuk
dang Dowan Keamanan itu un Indonesia persetudjuan antara mengenaj persetudjuan jini. Jang
dan Belanda:
tuk menjaksikan upatjara, Pe
pertama jalah djikalau Madjeiis
menjetudjuina,
maka
sawat televisi dan djuri2 por rahPadaini kesempatan jang bersedja Umum
dalam
mana persetudjuan PBB akan mempunjaj kekuasaan
ret telah siap mengambti pcsi antara
Republi
k
8I2 untuk mengabadikan poris Keradjaan Belanda Indonesia dan eksekutip sementara (jang ditemengenaj ma gakkan dengan dan dibawah ju.
tiwa jang bersedjarah 1tu, Pu va depan LB.
akno ditandata- risdiks Sekrotars — Djenderaii
kul 17.00 telah lewat,
saja me. diatas suatu wilajah jang luas
ingin
pertama
ngan,
2
Baik delegasi Indonesi
ngutjapkan selamat
kepada kedua sedjarabnja. Jang kedua jalah 50
pun Belanda belum
Pemerintah atas kesediaannja me luruh biaja jang dikeluarkan me
memasuki ruangan su
kan maslah ini melataf
ketentuan2
persetudjuan
ba2 terdengar pengumuman me metjah
perudingan damai dan djuga atas turut
ini akan dipikul bersama oleb
lalur pengeras suara bahwa u semanga
t
"give
and
take”
mereka
patjara diindurkan sampa pu jang telah memung
kinkan tertja
kul 18.00,
persetudjuan,
Hadirin tengok menengok painja
Saja jakin mempunjai hak un,
bertanja tanja pada diri sendirj tuk mengatakan, bahwa
| j
dan masing2 apa gerangan tang suatu basilnja bukan sadja sebagai
akan
terdjadi. Maka segeralah tersi terdapat meredanja kotegangan di
ar bahwa pemerintah Belanda Gerah tsb. melainkan djuga ps karena kepentingan perdamaian
masih belum memberkan OK- Tasaan saling ver!jaja ig sema- dan keamanan barus diambil se
nja, Orang? jang mengikus
ce kin besar ant.
pemerintah belum mendapat persetudjuan
ngan seksama pembitjarannz Hal ini adalah kedua
suatu pra-tanra
Adalah kewadjiban
Indonesja-Belanda jang telah jang baik, bahwa dengan penah MU.
dan rokan2 saja untuk mendjalan
berkali—kali mengalami saat3 Ya tanganan persetudjuan 4nd kan tugas2 ini dgn sebaik2nja.
kritis, kali inipun diliputj ber hubungan diplomatik akan dipu,
lihkan kembali antara kedua nebagai pertanjaan,
Di-tengah2 menunggu kabar gara dan saja jakin hubungan
Gari Den Haag iri, salah seo mereka dimasa depan akan ditan
rang Indonesia berseru: Pe Gal dgn persahabatan, penger
tian dan keakraban jahg senen
Tag”,
Walaupun perkataan inf ha tirsa terdpt dim perundingan ini
ja senda gurau sadja, namun
Saja djuga ingin menggunakan
tjukrmp memberikan penga- kesempatan ini untuk menjampaj akan diperlantjar
dengan pemalu

| U Thant Harapkan

Kepatuhan

ban jang seksama
dari pihak ko

ruh,

OK DARI DEN

dun Pemerintah kepeda

HAAG.

buruf

Di-tengah? orang sedang me
Nunggu itu maka seorang Be Pemerjotah dan jang ketabahan,
landa dan . datang membawa keichtasan dan ketjakapan dipla
matiknja

Selesai mengheningkan tjipta

telah

memberi

Belanda

Gjelaskan
hastl antara
persebidjuan!
dan “aan
kemudi
ia telah dirjapat
dele | Tian
Xx Soekarno,
kendaran
Pasi Indonesia dan “delegasi

bantuan

Perintahkan

Penghentian

Tembak -

menembak Di Irian Barat

Bangun Indonesia

sekolah Madrasah jang

Djadi Satu Negara Adil Dan Makmur.

,
mukakan kemarin persag di
hadapan miurjd2 sekolah jg
berdjumlah
10.000 orang, jang
menjampaikan sebuah pernja
taan kepada
beliau jang diba
tja oleh seorang
murid wani

ta bernama Partini

Singgih,

jang dihadiri
djuga oleh para

Menteri Kabinet Kerdja, pa

khibh

TI taHh

10.000 Murid? Sekolah Mengadakan
Aubade Didepan Istana.

i
: jt

Ki

Kemis

di

jang menandai ulang tihun ke-

#ebanjak

dan

besar Indonesia

kilan dan dunia perdagangan
Inggeris. Tamu? dari dunia keSenian dan pers djuga diundang.
Pada hari-Djumat dutabesar:
Diah akan menerima masjarakat
Indonesia di Gedung Nusantara,
tempat dikediaman pribadi dubes Indonesia untuk mengada-

17 kali, jg disusul pula deng
sirene

Lon-

(oleh dutabesar Indonesia,
Burhanuddin Mohamad Diah. Resep
Si itu akan dihadiri oleh wakil2
ari pemerintah, dewan perwa-

teluruh masjatakat Indonesia dar mengikutinja dengam

an bunji

di

tahun kemerdekaan jang ke-17
Indonesia dengan dua hari penuh atjara resepsi2 dan upatjara2, demikian diumumkan oleh

Presiden Soekarno jang berlangsung solama 2 diam lebi.

ik krirsi2 disebelah timur| tembakan meriam

Indonesia

don akan merajakan hari ulang

PERAJAAN Ulang Tahun
i Kemerdekaan
Republik Indonesia jang ke-17, sebagaimana biasa dipusatkan di Istana Merdeka, dengan mendengarkan amanat

BPEEE

RERANG

Tanggal 16 — 7 1961,
SIPK No. 1687/A-68/34/1 —
—- RL 26m 4/1962,

Mula-mula

(Mdkj:—

telah menguraikan betapa Manipol USDEK dan Resopim telah memberikan takjat
Presiden

Penerbitan : KEPUTUSAN PENGUASA
DAERAH DJAKARTA RAYA No, 144

Oplah : 29.000 lembar,

MANUSIA MERDEKA.

LAH TAHUN:

Keterangan Gambar dari kiri-kekanan: Upatjara penaikan b
perajoan hari Proklamasi Kemerdekaan ke XVII. — Bend
Pali . Presiden Soekarno untuk dikibarkan. — Wampa
Prokiomasi Kemerdekaan. — Masa jang mengikuti p
17 Agustus 1962 dari pidato P.J.M. Presiden Soekarno jang
karyawan. — Pidato P.J.M. Pr:
n Soekarno dalam perai

II7 Agustus menamakan fadun 1962 sebagai #ahun kemenangan, " year of Triumph"". Dalam satu piduto bersemangat jang mematan waktu kl 2 djam Presiden
i
gemilang.

Iklan: Gbr, 3660 (Djalan Hajam Wuruk 9) “

KEMENANGAN
Izin

ra korps diplomatik
dan para
undangan
Ia nnja,

Dikatakan

Oleh

Prosiden

bahwa pernjatsan
jg dwampu

kap kepada
beliau itu, adajan

mewakih
12 jom sung a41
ind Sekolah Rakjai,
mandi

Itu telah menginstruksikan
panglima pasukan? Belanda di
Irian Barat, laksamana L. Rec
set, untuk memerintahkan peng
hentian tembak-menembak pada
jam jang disepakati pada bari

Ti

“ WA YEAR of Triumpb"'.

Tatausaha dan langganan
: Gbr. 259,

?

1962 Tepat Untuk. Memberi
»Genadeslag” Terhadap Belanda
ngatakan kemaren dalam

— HAK

LK

La

sa
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»

fe
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|

negara.

Instruksi

.£
ji
i :

|

i

J
10, Nitour Djokdja Office, fil
jakarta, 11, Nitour Bali
KETERANGAN LAININJA,
Aohirnja didjejaakan, bahwa
#nidosemen dari terarist-oho—
Gues dalam behtuk apapun ti
dak diperkenankan,
Tbko2, hotel4 sertw badang
Ininnja,' terkerjuali bnar2 de
visen, mulai tanggal 14 Agus
diperkenankan

BERDASARKAN

Instrukal ini ditudjukan djuta
kepada pata pimpinan pera
tahaan negara untuk momekai
Wara pandjualan jang sama un
(uk baranga jang termasuk in
ventaris perusahsan dan jung
dipandang perlu untur didiusl.
Bementara itu kepala Mente
t| Urian Pendapat, "embiajain
dan Pengawasan, dlinstruksikun
supaja menetapkan peraturan
tentang pengrunsan harangi jg
dimiliki dan jang dikuasai oleh
Pemerintah Pusat atau Dretah.
Instruksi Ini mulai berlaku
pada hari ditetankannja tang
gni 3 Agustus 1061
Pendisiasan
Dalam pendjelatan insiruxsi
No, S-KOTOE tab antara lain
dinjatakan, bahwa hinnge dewa
ta Ini sering terdjad» pendjual
an berang2 jang dimilixi mau
pun jang dikuasai oleh Pemerin
tah Pusat atau Imerah, dilaku
Ikan menurut tjarat jang tidak

tahun

dilakukan

bercasarkan

mengatur

bah,
&
dak
D.
€

kali

diobah

dar

Operii Ekonomi

semus

serta

menjelengyitakan

H
i H

1
Ez2Fp

Kol O,E,

Perlama

pelaksanaan

“tour

stcuksi

Presiden no. 2/Ko.T.O,E,

tahun 1952

dengan ketentuan2 sebagai berikut:

a. Agut para wakil Menteri Par

b, Mengsunekan — pengfaras
segrcaping” Kabinet Kerdja se.
bagai rangka kerdja dalam keran
tentang djutannja

tama memperhatikan
pula kete
tuan2 dalam Peraturan ('emerin.

sitaan eksekual

tah No, 2 tahun 1988
bat djabatan penting.

(ps. 200 HIR)
&. baranga bukti rampasan,
termasuk barang2 jang lekas tu

penggantian pegawai jane mendju

sak-busuk (P.P. 1447 No Il jo

Sla-

Umum, Belihda

akan

melngun

atas dasar sementara pedjabat2

Gang sekdjen PBB untuk me Belanda jang bukan pedjabat2
tertinggi seperti jang ditetapkan

Belanda drwilajah,
jang

terachir

kan wlajah.

ini

sebelum nurut ketentuan? dan #jarat2 jg
dapat ditetapkan oleh sekretaris
djenderai,
Sebanjak mungkin ,.orang2 Pa

adakan djabaran? ahli lainnja,
Mereka akan bertanggung- bagi
pada
jawab pada sekertaris djene trasi
Gral dalam melaksanakan tu 2.

C. Memegang

eruh tu

sunan kerdja jane makin bere
fat roujine sadja jung dapat ne
nudju kearah
susunan kelesuan
kerdja disampinos menghitun n
kerdja aparatur Pemaritah denv .
daja titpta jang terpimoin dena
kelantjaran/ketjepatan hasi) Kes.
djanja sebaik 2nja,
Selandjutnju perlu adu
tjsranjata penilaian objek
: Pertama dan membuat In
ran triwulan ttg — selaksan
dan hasilnja,
Keputusan tni mulai bertesu
pada hari ditetapkan tgl 3 Uvwa
1962,
Demikian instruksi Peres n
Panslima Besar Ko L Ot 1en »«
"tour of duty
ut

mengenai konsesi? dan hak2
milik
3. Setelah Indonesia mengo
per administrasi,
ia akan meng
hormati kewadjiban? jang tidax
hertentangan dehyan hepentingan dan .perkambangan poli

pun" akan diangkat dalam djabi
tan? administrasi
dan tehnik.
Untuk mengisi djabatan2 lain

Pasal V,

Ae

Akosomrata

: Al f

FAR,

penuh

bera

,

dibawah

&

beri wewenang untuk mengangIkat pepawai2 ang disediakan
oleh Indonesia. Peraturan gadji
jang berlaku diwilajah akan dipertahankan.
Pasal X.

ina

mata Mak

Ihhal Hi

tik penduduk wilajah. Panitia
Indonesia — Belanda
akan dibentuk setelah penjera
han administrasi kepada Indonesia guna mempelajari sifat

ini

Lowongan2
perwakilan
jang disebabkan oleh

Ig mungkin dianggap pertu Oleh perginja
Belanda atau
wan? akan terle
dahulu
bih
dimin Wakil 18B akan diangkat oleh alasan2 lainnja
akan diisi sesual
& pendapat-nja sebelum Mukumi sekertaris djendral setelah me dengan perundang2an jang ada

1, Bendera PBB fikan Uki baru, peraturan? attu amande- ngadakan konsultasi

dengan melalui pemilihan
atau atas pe
barkan seja
masa
udmi men2 terh
hukum2
jang ada Indonesia.
ma
adap
nundjukkan UNTFA.
nisgasi PBB,
dikeluarkan.
Wakil PBB stafnja akan me- — Dewan3 perwakilan akan termiliki kebebasan bergerak jang lebih dahulu diminta pendapatMengenai pengibaran ben Pasal XI,
Jing diberikan ke nja dalam pengangkatan wakil?
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pemarah ng
1
Kekuasaan UNTPA akan
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persetudjuan Ini dan terlebih du
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sana saja dibatasi atau diacai
ti
Siperlukan, jojuk menje
#iatkari "dbtikan
12 dari
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berbagai pihak jang
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valuta asing tersebut dalam
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pendjualan itu dapatlah diijapal T.O.E tahun 1062,
masa-laku 90
hari
Gueg,
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dan hanja berlaku megang jang sjah dari touristdalam daerah pabean IndoneOhegriea tersebut hanjali
sia.
1, Pembelilpenarik, jaitu me
Tourist-chegues jang
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reka jang langai
menibeli
lakunja telah lampau dapat dibank devisen,
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Nal Indonesia pada prinsi: pnja kan untuk melaksanakan kehen
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BB, Penentuan dari tanggal jg
Sedang bilamana dalam ma- sa2 atau barang2, jang terdiri
"kat kebidang produktif Itu dilak an satu tahun Itu tidak dllaku- dari hotel2, toko2 serta ha New York.
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Djakarta,
3,
Motel
memelihara
keamanan
umum
Gjuan
mau
amandemen2
ter
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bahwa setelah sekarang kesa (ai penutup keenam orang jitu
kan sesjatu pertaninan, penjeli PIDATO SOEBANDRIO
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Tapa pandjang hanja memang
sahabatan tradisjonil jang eda
Bari sekaranglah tampak sekdjen PBB seperti tertjan TFA.
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kan masalah Irjan Barat de it tepat dua belas menit lama.
#nuta PBB
Diantara para wakil2 neya
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persetudfuan trip tokoh2 dalam penjejesa: raIndonesia
karta jang gugur Galam pertem rah difjapainja
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TMERDEKKAN

hak2 jang bersangkutan.
Sebagai kesaksian, maka penandatanganan2 dibawah ini
jang mempunjai kekuasaan pe
Duh dan untuk maksud ini te
lah diberi kuasa -oleh pemerintahannja masing2 telah membu
buhi tandatangan pada persetuGjuan ini.
Dibuat di Markasbesar PBB,
New York pada — tangral 15
Agustus 1962 dalam tiga rangkap jang identik, sebuah diantaranja akan disiapkan oleh sekretaris djendral dan jang lainnja akan diserahkan kepada
masing2 pemerintah dari fihak2
joe mengadakan perstadjuan
(Subandrio)
$ nama Republik Indonesia.
(3. Herman Vi
atas nama Ke
(C.W.A, Schurmann)

Balas nama

Keradjaan Belanda

(
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SABTU, 18 AGUSTUS 1962

Berbentuk

Tak Bisa Diterima

( Jaitu

Menurut Kepututan Pts-idden Panglima Ber r Koman

do Tertingg: Operasi Ekonumi seperti ditjatumkan dalam
Mei 1962 mengenai Garis
Ni ional 1962, maka kon
sepsi "production staring" sekarang telah mendiadi so:
18

LL Konsepsi pindjaman atau

kredit

sharing”

atas

dasar

&

pembangunan

senvesta

da-

duatulkan

dang torces” perlu
menutut
bentuk2
hubungan

dengan, pihak Kiga

ker

sak jg

suzun dari

berlaku dalam

b., Tranater laba jang terus

but a. dan b. Adalah suatu ben- | mengenai
tuk kredit dari pihak ketiga jg.
dapa: diterima karena perusahaan dari semula dapat d'runes
Oleh pihak nasional, sedangkan

Jam Tanaka pengolahan sutnbei2
kekajaan Negara membutuhkan
pembiajaan jing besar baik jarg
berupa ruplah maupun devisen.
D. relisasi2 mob
ju

tumber2

menerus sukar diterima. Pada
dasarnja kerdja-sama berdasar:

nun Pemerintah seka ui'4 dalam
hubungan kerdja sama dengan
hak luar negeri didasarkan
atas pertimbangan ahwa:

manma2

jg

dunia usah,

C. dalam mencc'enkg akan
bentuk kerdja sama dengan pi

kak Ketiga itu harus hersilat
.positif dengan meng ngat perasaan, keinginan2 “un pendapat

lazim

berlaku

dalam

dunia-usa

manaman modal asing dalam ben
tuknja

janw
. klasik.

b, bentuk pindjaman “tau kre
Git berdasarkan #jarat2 kredit
jang tertentu.

III. Foreign Investment
atau
penanaman modal asing dalam
bentuknja jang klasik tidak di
terima oleh Pemerintah berdasar
kan pokok2 pendirian sebagai:
mana ditentukan dalam wepulu

san. MP.RS,
Pendirian ini pada umumuja
telah djuga mendjali pendirian
dari negara2 jang baru merde
ka-dan sedang berkembang. Se
babinja jang terpenting ialah,
bahwa:
3,

Foreign

Investment

atau

pe

Demikian pernjataan Presiden
selaku Panglima Besar KomanOperasi Ekonomi
production-sharing'
jung
dikeluarkan
di Djakarta
Il.
3 Agustus 1962.

ada unsur transfer laba terusmenkrus tetapi hanja mewadjibkan kepada negara penerima un
tuk membajar
djangka waktu
V. Hanja kredit atau pindjaman dalam bentuk seperti dikemukakan diatas tidak senantiasa
sesuai dengan keadaan
atau keperluan dari negeri-negeri jang
bersangkutan. Tiap pindjaman
atau kredit jang berbentuk traGisionil menjebabkan bahwa neratja pembajaran negeri-penerima senantiasa merasakan teka
| nan pembajaran kembali dari
kredit tersebut termasuk biaja-

ngan pindjaman atau kredit se-

perti diuraikan diatas, maka
djumlah-djumlah jang besar has
rus disisikan dari persediaan
Gan penerimaan deviren, sehing
IA kebebasan bergerak dalam
urusan-djurusan lain untuk negara jang bersangkutan mendjadi lebih sempit.
Apabila — pidjaman-pindjaman
seperti dimaksud meningkat,
maka pada suatu waktu seba
gian terbesar daripada penerimaan devisen c:pertukan untuk
membrme tembali kredit jang te
lah diterima bersama-sama dengan biajanja. Dengan
sendirinja keadaan demikian sukar di
pertanggung

VI. Untuk

djawabkan.

menghindarkah

|

Sebagai lampiran dari per
njataan Presiden mengenai kre
dit atas dasar production sha
ring itu, lebih landjut dikemuke
kan prinsip2 sebagai berikut:
Kredit atas dasar production
aring bendaknja mengrandung
rata jang dapat diterima.
baik oleh pihak luar ncgeri mau
pun fihak Indone:
(1). Dengan kredit atas dasar
production sharing ini, fihak InGonesia bermaksud urtuk dapat
mempertinggi tingkat kegiatan
ekonomi dengan bantuan fihak
luar negeri, tanpa memberi bepada Nerat

S.M. Kartosuwirio
jang terke
nal dengan kekejaman dan bu
asnja didaerah Ljawa Barat di
tvduh telah melakukan kedjaha
tan,
1. memimpin dan mengatur
| penjerangan dengan maksud hen
Idak meruntuhkan pemerintahan
jang sah.
2. memimpin dan mengatur
pemberontakan melawan kekua
saan jang telah bertiri dengan
terdjadi dengan persoalan kredis sah dalam RL
kredit luar negeri dan penana
3. memerintahkan melakukan
man modal asing di Indonesia. makar pembunuhan terhadap
(2). Production sharing ada- Presiden jang dilakukan berturut2 dan terachir ialah perist&. Suatu kredit luar negeri wa Idul Adha"
Jang dibajar kembali dengan Tindak2 pidana ig telah dl
sebagian daripada hasil pro- lakukan oleh pemimpin gerom
dukal atau hasil tambahan pro- bolan Itu diatur daluri pasal 107
duksi
atau hasil: meninggikan
1 104 jo
mutu produksi suatu projek.
pasal 55 KUHP jo Pasal 2 penb. Pemilikan dar manage5/1959 Lembaran Nement perusahaan atau kesatuan
. 80/1959.
produksi dari semula adalah di
Sidang pemeriksaan terhadap
tangan Indonesia.
Kartosuwiric jang dilakukan sediak tanggal 14 Agustus jang
lalu dilakukan dalam keadaan
Lapangan usaha
tertutup, bertempat di Aula Departemen AD dan baru pada hari
a. Pada umumnja falah lapa Kemis tgl. 16 Agastus dinjai
ngan-lapangan produksi dari ke
kan terbuka untuk umum, ket
kajaan alam Indonesia jg. mem- Mibatjakan puturan bukuman ba
punjai kemungkinan kemungkin 8! pemimpin gerombolan jang
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Tidakkah ini satu nada jang
1950, — sant-8n8t dinutu «ix
ta" gembira?
Datang 17 Agustus 1958, Lagu tidak sadja mengatak: pen...
mada pidato saja amut mineur,
Malah nada jang 'menggamkita, — rediscover cur
barkan perasaan Jetih-sedih, Revolusi
—, dan djuga mu
Hampit-hampir dengan suara Revolution
beri landasan jang teguh kejang bikin-biklaan saja bor- pada
Revolusi kuta, berupa
kata: ,Ini adalah suluh satu Manipol-USDEK,
wlang-tahun Republik IndooeSekarang Kelima! Sekarang
ma jaog paling diperhatikan dalam
tahun 1062 ini kita ineorang,
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Ketiga, saat Kita Sasar var
wa penjeliwengan-penjeleweng
&a sedang berdjalan, jaiu
@ani-santuja tahun 199i, dua
Da Kita sebagus renksi uts
Penjeiewengan-penjesewer
ita mengambil putusan fhe:
bendung dan mengaerukan pe
WJelewengan2 Atu, 42, “oa
Banissaat tahun 1867 itu suja
Yakup dalam sebutan yana
ketentuan", — "2 year af deClmon”. Djikalau pada wnciw
itu kita tidak soda: asus pe,
lewengan-penjelewengan ' ita,
maka Revolusi Indouesia tis
Yaja akan terdjungkel su
sekall dalam alam liberal,
terdjungkal-tersungkur sama
#ekali dalam alamnja ketidikTerolusian,

Perta diketahui, sebelum , meig

mudi

yan:

ag Ou

sekali

achir-achjr 2nf'

menjambut
Dalam - rangka
bari Ulang Tanua bedinnja,
Republik Indonesia ke XVII
pada hari SABTU tgl 18 Agus
akun
tus 1902 PRESS CLUB gemelenggaraxan malam
tar NDARI ANGGAULA UN:
at
TUK ANGGAUTA' dgogan kan
raksi2 jang diselenggara
oleh para anggauta IC, sendiri dan berbagai matjam "Perkat kepada para pemuda-pe lombaan berhadian.
in petang.

gi2 Indonesia jang
Finak Indonesia dapa: diarui | 0403
"AA Ogan
Major Komering
Sal Sohar,Ulu Batu | PA
gl akan diadakan

Bong Oa eN &
Ga betapa

17 Agustus 1458 lain lagi, NuGanja dua pidato itu lalah
maan jang sangat mintur, Huon
tar gembira, nada jung mongWamoarkun perusaun ketjowu,
11 Agustus 1967 saja bere
kata: ,/Hat kita amat terburu,
Terhari bahwa Republik kila
tetap berdirt, Terharu, karena
mengingati penderitaan-penderilaan dan korbanan-korbanan
kita untuk mendirjkan dan
mempertahankan Republik ini,
Terharu pula, bahwa kita dberi oleh Tuhan kemampiaa
untuk menjadari penjakitpenjakit dan keburukan-kebu-

rus ganti kertas. oleh karena
tur-mataku kadang-kadang !"
dapat ditahan lagi, Ta" aapat yukan jang menghinggapi tubuh masjarakat kita dala
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oleh rasadangembia
pada dirilagi, sendiri,
rasa masa drabelas tahun itu, ter.

penerimaan
ar
pakaian
Ui) Pemorotah Indongta: | "Semipatjara
akan diangsungkan setjara
pada | 2AL Pawa
Aarjatan ngan
|2loninjamengenakan
Mau patwtan
erat:
9) pemerintah "'
2 Wong rage sed
rina kasian La
Gg) Sanarintah Os
amadidaerah
pagini akan
dihadadi !Kila|,,A6arbergembira
Uukup muku
waktu jemutauntuk
perti:
oleh kesatuan
Persetudjuan krodit atas dasar | (4) Dan Perusau.on
Yahunyan
daerah GarudaKorem
faitu ALGas | man mordekaan
TatanRI,Mereka,
@& Perusahaan? jang hertang baru dibangun. produksi jang produc
fon sharing perlu @ima |antara (1), (2) Jun (3)
| eos
yana | Petakan pawai jg akan (7nd an rodomnng Minggu
kotas: Mendikala
kredit atas |Sukkan suatu ketarusan utk | Demikian lampicen Pernjataan
marina
ustusag harhi Ini,
Bersen tangga
perna | ia kenang Empat pangkuan | dtikuti olehora Angkwran
miliki
Pensider Pangani Besar Ko. | Ibu Pertiwi diantah Too orang | djata peyawat? Departemen | dimula! pada djam 103) tepat.
yaa menootenea
aa rig kesatuan
Nata Atsu
|
tag
'OE mengenal credit utas da |ex anggota RPI/PRRI dibawah | dan Kas jawan dari segala Ia |rpress cup" DJAKARTA
hendak: produksi baru jang didirikan, | Pemerintah menetimiin pelak
tr peodusoita
swing
pimpinan Sjantoddin.
pia mamarakat,
Rtanagar
MULIA
LtUSI2 MOsiL
5
:
dan ain?
8 — 715 — 230
T || G
&
Ss
Minggu Extra
Dop2 roda, Fan-!
“3
10 pagi
tasi2, kami dio|
13 tahun
menurut anton
L
,
.

Esia Must “|

kita merajakan hari

Kembali

"14 PIO | terima oleh Komandan

BALILAN,

pembuksannja:

oleh Umim, —
Ginang nantikan denga
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aa
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Pada pidato Resopim tahun
jang lalu. saja berkata pada

rijan
tahun Proklamasi Kemerdet
a.
an kia jang ke XVI.
Pada
Bari ini, Republik kita genap
berusia dua windu, Pada hari
Ini, kita boleh menjebyikan
wa
pidato
| Bctik, dengan hakim anggota kow, Menteri Sekretaris Djen- seluruh dunia,ini didengar oleh angka keramat 17 dua kli,
bahkan duntp
Dua kak! Sebab pada nari iri,
sebagai
Udara Lokal Mz. Mob. Isa Jr Uerat Front Nasional
Intp dan dih'ntai hintai oleh kita mengalami
ketua Deper17 Agust
Major Inf. Raut Eitendi, Major Mas sevagai emien
Sebagia
La
n dnripada dunta,
tudjuhbelas kalinja, Padaus hariko
anggota dan Men
panitera Kapten CKH Mochtar eri luar negeri
Mengenai rasa hati saudara
sevagai anggoini kita mengalami 17 x 17 utus pertanjaan itu Djawutan
" Harahap BcHk Oditur Major
adalun
ta. Tugas tersebut adalah uo- | saridara, — saju dapat men
Agustus! Dis pada harj ini,
CKH Sutarjono
tuk melaksanakan
instruksi kuti dan mengeru perasaan suu ka
mengalami 17 Agust
Presiden anglima Besar Ko. dara saudara dan harapan su ungkut muha-keramati" us
Terdakwa dibela oleh pem
T.O.E No. Y/Ko.
T.OLE. tahun dara saudara itu Bahkan le
bela prodeo” jang merupakan 1962
angka 1 dan 3 serta me bih darj itu: saja dapat mcm
Demikian
nada pidato Resuatu team jang diketuai Oleh rentjana
n garis? benarkan hati berdebar detar sopifn, Nada bahagia, Bahagia satu bandjir jang menyus,
Mr. S. Wibowo jang ditundjuk kebigja ran kesatua
ksanaan, mengkoordinasi jang sekarang mengisi tail dalam aru simbolik, Bahagia
Gen ditetapkan oleh Mahkaman |
tidak diam, jang tiduk
serta mengawasi pelaksanaan #audara saudara itu, Sebab ha karena mengalami 17 x 17 jang
AD dalam keaduan perang
beku, Selalu wdaltinya ica
untuk memperbesar
produksi ti saudara saudara jang berde Agustus,
suai-saat menang, tetapi .
dan penertipan peredaran karet | bar debar jtu membukukan
Nada pidato 1959 (pidato pula anai-saat
Apabila dianggap perlu badan bahwa djiwa saudara saudara "Penemuan
Revolusi
urusan karet tsb. dapat memadalah djiwa jang berkobar ko kita”) adalahKembali
Nawawi Cs bentuk
jun, Nadanja
perwakilanZnja dida- bar, djtwanja orang orang #21g
@rah2, Pembiajaan badan tsb, bardjoang, dan bukan “jiwa nada memperingatkan, Dalan
dibebankan pada | Departemen orang orang jang melempem pidato itu saja munta raejut
Apa jang kita keranw Ge
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Perdagangan. Keputusan in! mu atau mati kutu,
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pada
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Bekas gerombolan Nawawi ditandatangani
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Menteri
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kan,
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keempatbelas darpaua
Panglima
Besar
Ko.T.O£.
DePertama, tentu saat 17 AgisSumatera Selatan & Djambi, pa|
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keputusan
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dalam kesunjiannja alam benar-benar membuka halanny bus IMS sendiri, sang Kita
Panglima
Besar
Ko.T.O.E.
No.
As.
baru lalu telah “mengeluarkan
baru dalam sedjarah Revojusi memuisi dengan Revolasi tortahun 1962 tentang Tampaksiring di Bah
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