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Mi: Presiden

1

legasi R

N P.RI

ie 1»

dan Ketua de-

ik Indonesia, P.. T,

— Ketua Panita Penjambutan, Para
Hadirin jang terhormat.

Sebagai

Ketua P.P.F.

saja

|. merasa sangat puas, bahwa

tentang hentikan pera ketetapan bersama.

saja

. sekarang di Ibu Kota P.J.M., berkesempatan

K7

dua pat

A kata

sepa-

rat

P.

Bukankah dlsan
|
ini, “5
njataan pada jimat ini, dapat ber-

"5.

Sae KAA In

langsung

berkat

kalian yang

dan berkat

ichtiar kita :se-

ta”

usaha

putus-putusnja

kita

Kedua

Nana

pai kembali suatu persatuan Indonesia jang kita sekalian selalu

lai Bhd

ag

ichtiankan.
Pada. ketika 'ini kiranja tidak
ada gunanja untuk meneropong,

9)

dak

kembali keadaan2.

dan

sebab2

jang
mengakibatkan, sehingga
persatuan-Indonesia jang kita se“kalian idam-idamkan itu, sampai
kini belum lagi dapat
mendjadi

suatu kenjataan jang sempurna.

pihak

akan

— Patroli2

dilakuhan

berikan oleh ketua D.K. pada

tgl.

dua

jang

termuat

dalamnja

dari

bahagian resolusi ttgl. 28 Dijanuari j.l, maka oleh pemerintah Belanda dan Republik telah dikelu-

telah. lampau,

berkali-ksali,

tikan permusuhan.

Perintah dari pihak Belanda an

.

di Djawa dan mulai tengah ma-

“lam antara tgl. 14 dan 15 Agustus
j.a.d. “di Sumatera, maka permusuhan antara kedua pihak harus

Ok

pi

arkxan oleh

hasil2 pertikaian politik

antara Republik dan Belanda
akan dibebaskan dari hukuman sesuai dengan peraturan2
jang selekas mungkin akan
berlaku.
Le," kepada semua jang bersang-

kutan diperintahkan djangan

menjiarkan 'kabar2
dengan
radio atau surat kabar atau
. apa sadja selaku propaganda
dengan maksud mengadjak
pasukan2 kedua Kadal pihak
impenduduk, ser
'endjalankan

|

sabo-

dan ke-

sama

lah

Selandjutnja dinjatakan keterangan2 sebagai mana ternjata dalam perintah Belanda. Dalam pak

tara lain mengatakan, bahwa mulai tengah malam waktu Djawa
antara tgl. 10 dan 11 Agustus jad.

mendijgsnin keteme2
Hama,

dibebaskan.
mereka jang disusul atau telah dihukum karena beberapa
kedjahatan jang njata2 ada-

3e.

semua pengikut2 bersendjata dari
Republik pada ketika itu harus
menghentikan peperangan gorela.

baik fonmeel maupun 'informeel,- .dihentikan
hadan,
bahwa
mengadakan
perhubungan
de- russ
diambil “tindakan
untuk
ngan pemimpin2 dari lingkungan
menyghentikan tembak menembak
P.J.M.: suatu perhubungan jang
serta ) ssegala perbuatan jang bersimenurut pendapat saja, telah dafat perkmusuhan, Selandjutnja hapat memberi
sumbangan
akan
rus akan
segala
gerakan2
tertjapainja
suatu.
kesempatan
militer diseg”enap Indonesia, hal
jang sekarang ini diberikan ikemana 'memberi xkesempatan akar«

pada kita, ja'ni untuk bersamasama sebagai wakil2 dari seluruh
— Indonesia, becanding Patok ked

tawan harus selekas mungkin

bersama.

hentikan serta menerangkan, bahwa segenap pegawaj2 T.N.I. dan

RN

ta menghindarkan segala perbuatan2 jang dapat merugi-

tentera kedua pihak memegang sendjata dan telah di-

mimpin2 kedua pihak.
Dalam perintah dari pihak Republik djuga dinjatakan tgl.2 seperti ternjata diatas pada ketika
mana segala permusuhan harus di

23 Maret dan paragrap2 satu dan

'-adalah suatu peristiwa jangg sede-

jang

sama sepecbekerdja pada salah satu dari

peraturan2 pelaksanaan “Oleh pe-

Pantau atas persetudjuan Van
Royen-Rum pada tgl. 7 Mei j.l.
serta pelaksanaan ,,ruling "jang di

“Peristiwa sekarang ini, ja'ni,
“bahwa kami sebagai P.P.F. dikota ini dapat diterima oleh P.J.M., - arkan bersama perintah menghenmikian besar artinja, sehingga
“eat dengan
gembira-memperingati paris tiwa ini dengan penuh
perasaan terima kasih.
Seperti P.J.M. mvaklum, maka
kami
sebagai pemimiywin2 dari
daerah2 federal, dalam wbulan2

bekerdja

nuh'nja mempertahankan
keamanan dan kelierliban.

sekalian

untuk memperbaiki dan

si

Ma

mengutjapkan

a

'
:

Ikan kerdja sama, serta segala

perbuatan2 pembalasan, propokasi senta djuga menghindarkan insiden2 dalam hal
| apapun sadja.
Dalam suatu peraturan2 pelak- sanaan jang pada suatu ketika di
keluarkan oleh kedua pihak a.l.
Hari ini, 5 Agustus adalah Hari
dinjatakan, bahwa
kedua pihak
Ulang Tahun J.M. Puteri Irene,
akan 'bekerdja sama sepenuh2nja
Atas nama masjarakat Indonesia,
dalam mempertahankan keamanan
maka W.T.M. telah mengirimkan
dan ketertiban : bersama2 membekawat utjapan selamat kehadapan
ri perlindungan kepada semua goJang Mulia,
longan2 penduduk serta menggam
pangkan segala tindakan2 kedua
pihak untuk mempertahankan diri!
langan federal dan Belanda. AngOleh W.T.M. pada ketika pegota KiP.B.B.I. Australia, Critrintah ini dimaklumkan pada hari
chley telah berangkat ke London
Rabu malam j.l. pada djam 8.30
dengan pesawat terbang Boac.
waktu Wjawa dikatakan kepada
Dari sana ia akan berangkat ke
pasukan2 Belanda dan penduduk
Den Haag. Dengan pesawat terdi Indonesia,

orang harus mendjauhkan segala.

K.P.B.B.I. MEMBERI LAPURAN KEPADA DEWAN KEAMANAN.

publik telah
2

Olu

siaran Kamis m lam ji L,

rang adalah anggota

5

ya

'ka:

nah pe

man

— kemerdena

Haji

Ta-

mentjapai

suatu persatuan jang dapat mendjamin kemerdekaan, baik bagi
seluruhnja, maupun
untuk
bagian-bagiannja.

“kan dengan perantaraan
B.I. kepada kedua pihak..

dapat Mean

gai Pemerintah Republik | Indonesia berkesempatan menerima ikami di Ibu Kota, P.J.M. Adalah

kon
Ga
anak

3.

2e.

aa

dilakukan penjusulan atau tin

mereka jang berdasar atas ke
sadaran politik atau memegang
“jabatan atau karena
Maan

kita

bersama

tidak

Indonesia - Belanda.

dengan proklamasi dan

'Tudjuan

Sha

telah

Rn

sana

keluar.
Djika dikalangan
kita
sendiri tentang hal ini tidak ada
persesuaian faham, maka sukarPada waktu ini kita: Asamba
lah akan tertjapai suatu persatudapat menundjukkan
kepada
jang
seBangsa kita dan kepada seluruh - an dan kemerdekaan
sungguhaja dan jang sebenarnja.
dunia, bahwa
dalam mentjari
Akan tetapi saja
berpendapat,
penjelesaian tentang masalah In--bahwa
pertemuan
ini,
Konperen'donesia, malah dapat saja
mesi
Inter
Indonesia
ini,
memberingatakan, dalam perdjoangan kekan
suatw
bukti
jang
terang
dan
merdekaan Indonesia, sa
tiba
jang ta'dapat
dimungkiti
tagi,
Suatu. fase baru.
:
bahwa pada kita sekalian terda-

ngan bangsa2 merdeka jang Jain:
suatu penjelesaian
jang
dapat
mendjamin kembalinja suatu keadilan, ketenteraman dan kemakmuran di Tanah Air kita.
Tadi saja katakan, bahwa masih banjak pekerdjaan jang
betat2 jang akan kita hadapi. Dari
kita sekalian dituntut perasaan
tanggung djawab jang sebesarbesarnja, akan tetapi saja jakin,
bahwa keamanan jang sesungguhnja dari kita semua dan ketjintaan 'tulus — ichlas terhadap
Tanah Air kita Indonesia,
akan
memberi kekuatan kepada
kita
untuk melaksanakan dalam waktu jang singkat segala sesuatu
jang dihadjatkan untuk mewudjudikan tjita-tjita kita.
Konperensi. Inter
Indonesia
jang sekarang dilangsungkan ditempat ini, adalah. suatu bukti:

untuk mentjapai kata sepal:at
tentang garis2 besar dari susunan"

rasa tjinta itu, siapapun
djuga
.jang memperhatikan
Konperensi

bagi kami pula suatu alasan un-

3

K.P.B.

kegem-:

biraan kami, bahwaP JM. seba-

terhadap dia

dakan2 administratip berdasar atas peristiwa penawaran
tenaga, permintaan perlindungan atau memihak pada suatu partai dalam perselisihan

Mulai hari ini, maka petundjuk2
dan perintah2 mengenai pelaksanaan perintah dalam waktu jang
sependek mungkin akan diteruskan kepada pasukan masing2, di-

- Karena itulah, maka saja sebagai Ketua P.P.F. dengan tidak tambah
ragu2

le.

tampak, akan tetapi masih
bainjak, lagi harus kita kerdjakan

sangat bersjukur, - sebelum tudjuan itu tertjapai.
tuk merasa
Salah satu hal, tentang . mana
bahwa kami djustru. disini di Ibu
antara kita dengan kita harus ada
Kota P.J.M. untuk pertama kali

dapat berkumpul,
satkan perhatian

untuk
memukita bersama

dari seluruh Indonesia “terhad
langkah2 jang oleh kita sekalian
harus diambil untuk mewudjudkan tjita2 kita dalam waktu jang
sesingkat-singkatnja.

Bukankah pada waktu ini njata
dengan djelas, bahwa tidak lagi

Pemerintah P.J.M.
disatu fihak
“dan pemerintahan2 dari. daerah
federal dilain fihak, terpisah satu

Te

jang

lain, bertindak dan ber-

djoang Kiara
tudjuan jang sama:
sekalipun . terdapat perbe-

-persesuaian faham, ialah susunan
pemerintahan pertama jang akan
dapat menjambut dan
memikul
kedaulatan bagi Negara- Indone-

sia Serikat, baik kedalam maupun

jang tegas

pat suatu kemauan jang sungcuh
pemerintahan kita jang pertama
dan merdeka.
Sjukurlah kemauan jang sunggih dan. ichlas memang ada pada
kita sekalian, sehingga dengan

Oleh

kita

karena djambatan. itu se- : penuhnja ikepada hasrat

telah

terwudjud, maka

bersama harus dan wadjib

at melenjapkan segala perbe-

(kemer-

dekaan masional kita, suatu penjelesaian jang mendjamin, ba-

hwa

kita sebagai suatu

bangsa

daan2 faham jang mungkin masih.. jang merdeka dan berdaulat, akan dapat duduk sedjadjar de-

ada,

suatu Negara Indonesia Serikat
jang merdeka — dan berdaulat,
dimana akan kembali perdamaian

dan kesedjahteraan, dimana tidak
lagi akan

"terdapat

pemusnahan

dan pembunuhan2 jang kedjam,
dimana tiap orang-seorang dan
golongan rakjat mengetahui sebenarnja akan kemerdekaan jang

sesungguhnja jang benderanja
akan berkibar dengan megahnja
diseluruh dunia, bendera jang

Prawiranegara:

Menteri

Pertahanan dan Koordinator keamanan dalam negeri Sultan Hanaangku Buwono IX : Menteri Urusan Luar Negeri
Hadji Agus
Salim : Menteri
Dalam Negeri

Mr. Wongsonegoro: Menteri Ke
hakiman
Mr. Susanto Tirtoprodjo: Menteri Peruangan Mr. Luk
man Hakim: Menteri Kemakmuran dan Persediaan I. J. Kasimo:

Menteri Pekerdjaan Umum

dan

Lalu Lintas Ir. H. Laoh : Menteri
Pendidikan dan Kebudajaan
S.

Mangunsarkoro : Menteri Kesehatan a.i. Dr. Surono: Menteri
Urusan Sosial dan Perburuhan
Kusnan : Menteri Urusan Agama,
Kiai H. Masjhur : Menteri Pene-

rangan Mr. Sjamsuddin : Mente-

ri2- tidak berportepel Dr. Sukiman Wirjosandjojo, Ir. Djuanda

dan Dr. Leimena. Pen

tiga o-

Batara

memasang

(Aneta).

Berkenaan

dengan

perintah" hentikan
tembak-menembak, Presiden Sukarno telah
berpidato dimuka tjorong radio,
dimana beliau menguraikan djalan sedjarah perdjuangan kemerdekaan diwaktu2 jang achir ini.

,Rakjat

Indonesia telah” mem-

buktikan sendiri, bahwa

Republik

masih tetap ada”, demikian Pre-

siden Sukarno,
nasional telah
Beliau

,ypun dunia intermenjaksikannja".

menjatakan

pula,

bahwa

Presiden dan Wakil Presiden te-

perintah.

hentikan

nembak”

dikatakan,

mg—

(ON

bukan seperti jang

SnpKbgporens

Sp

(Aneta). Dr. Van Royen, sekertaris beliau Mr. Van Schelle
dan anggota2 delegasi
Belanda,
Mr.

Blom dan

(ipn

bukan

Medja

laut

Van

Ravenstijn,

anggota2 Pemerintah Federal Sementara, anggota2 K.P.B.B.I. dan
banjak pembesar2 Republik, ika-

dan

mengarahkan

K.M.B.

ini,

ialah

K.M.B.

jang

terikat pada djandji untuk. menjerahkan kedaulatan dengan tak
bersjarat dan dengan pertjampuran tangan

internasional.

Didje-

laskan beliau djuga, bahwa T.N.

K.M,B. jang dahulu,

KMB, & Io Dr. Beel

ke

i pada tgl. 9 Agustus. Selama. ia
tidak ada, ia akan diganti oleh
Dantas de Brito. S
i
maklum W.B. Pritche
lia), J- R. L. van den
gia) dan E. Dow (A
kat) mengganti ketiga a

P.B.B.I. jang pergi ke K:
Den Pang

Sukarno,
hentikan

ikan perintah ,hentikan tembakmenembak” ini didjalankan
dengan taat. Perintah
ini adalah
satu udjian bagi kami, bagi Republik dan seluruh bangsa Indonesia. Djagalah djangan sampai
mengetjewakan, taatilah perintah
ini, demikian Presiden Sukarno,
DI TAPANULI TAK ADA KELUASAN UNTUK PERTEMUAN2

POLITIK ?

I. tidak diperintahkan "untuk meninggalkan tempat jang mereka

Dari Tapanuli dikabarkan, bah
wa permintaan baru dari doctor

ada perintah dari Mewnsrtt al,
Saja pertjaja, demikian
Presiden Suara
bahwa angkatan

komite Republik dengan maksud
memberi bantuan pada
Pemerintah Republik dalam melaksanakan
Rumperaturan2 persetudjuan
Van Royen ditolak oleh T. B. A..
jang mengatakan, bahwa ia tidak
dapat memberikan keluasan
untuk pertemuan2 jang bersifat po-

sekarang duduki, -ketjuali

perang:

Republik

akan

djika

tunduk

pada perintah ini dan akan mendjaga djangan sampai
perdjandjian ini dilanggar.

- Selandjtunja beliau menerang“kan, bahwa tjita2 Republik sudah
hampir tertjapai dan beliau menegaskan,

bahwa

sampai

'T.N.I.

kepada bangsa

penjerahan

tetap

daulatan penuh diselenggarakan,
walaupun kedudukannja terpantjar2. Dunia memasang
telinganja dan mengarahkan matanja

.dan

Sabtu tgl. 6 akan berangkat

Den Haag, sedang sekretaris per

Presiden
perintah

berdiri

sudah2

Dalam komunike djuga dinjatakan, bahwa teman2 sedjabat Crit- «.
chley jang pada hari Rabu telah
berangkat ke Eropah, Merle Cochran dan Herremans pada hari

tama dari K:P.B.B.L., J. A. Roma-

bahwa

Bundar seka-

TO49S

A

Dn

nos akan meninggalkan Djakarta

tembak-me-'
ini

D janua ri

gustus jl. Sesudah pa
nerimaan di Lare” /Success, maka
isi Japuran akan dum
2 kang Aan
Djakarta,
UJI

Gieben, ketua

angkatan

Mr.

tu dari Pa
nat.

PA

P.P.F., Sultan Hamid II bersama
sekertaris djenderal delegasi Republik, Mr. Pringgodigdo telah
berangkat dengan pesawat constellation ,,Cucarao” ketanah Belanda. Mereka dihantar sampai ke
lapangan terbang, “oleh adjudan
Wakil Tinggi Mahkota,
Letnan

tah hentikan tembak-menembak, demikian beliau

Moga2 pembitjaraan bersama
jang sekarang kita mulaikan, a-

berharga. untuk itu.

an

matanja kepada Bangsa Indonesia, taatilah pe rin-

ngurbanan jang sedikit, Tentang

:

tidak Ea

BERANGKAT KETANAH BELANDA
UNTUK K.M.B,

telinganja

guh-sungguhnja.

j

ea Selatta

Seri Sultan akar” memimpin kabinet, demikian radio Djokja.

. tembak: menembak.

hargaan, honmat dan penghargaan oleh karena ia mendjadi lambang Kemerdekaan dan kketjintaan perdamaian jang sesung-

kan memberikan sumbangan

re

Wakit"

Perdana Menteri Sjafruddin dite—...tapkan-di Atjeh. Selama Perdana

Trust
radio P. J. M.
berhubung dengan

lah mempertanggungkan
nama
dan keoknuman mereka,”
karena
tjinta kepada rakjat, agar supaja
dengan demikian dapat mentjapai tjita2 nasional dengan pe-

menuntut rasa hormat dan peng-

&

rudin

pengumuman

Jatta:
“aa

- Wakil Perdana Menteri Mr. Sja

dan

ini. dari dekat atau dari djauh,
nistjaja akan mendapat kejakinan
tentang hal itu. Konperensi ini
adalah suatu Tangkah jang sean
besar artinja kearafi vesbertukisa

daan paham dan pandangan jang
djalan
nanti mungkin" 'akan ternjata, ti- demikian terbentanglah
kearah-tudjuan
kebangsaan
jang
dak dapat disangkal, bahwa kita|
luhur
itu.
sekarang bersama-sama,
bahuKarena adanja kemauan dan
— membahu berichtiar dan berdjo-.
jang 'bergelora
itu,
ang untuk
na
sama jang: deng ara
dapatlah
kita
bersama
luhur.
bahwa — betapa| Kenjataan jang . penting “dan ' Be
pun djuga banjaknja kesukaran2
sangat berarti ini hanja akan
membawa akibat, bahwa perdjo- jang lagi harus diatasi, — tidak
lama lagi kita sekalian akan duangan kita akan diperpendek
dan
tudjuan kita bersama "benar-be: .duk bersama di Den Haag denar akan dapat tertjapai.
, ngan delegasi Pemerintah Negeri
' Perbedaan pandangan dalam, Belanda dan dengan K.P:B.B.I:
3 keberapa
hal “mungkin
masih- “di-Medja Bundar, untuk mendaakan terdapat, akan tetapi dju- pat suatu penjelesaian masa'lah
penjelesaian
rang jang memisahkan kita, kini “Indonesia, . suatu
jang akan memberi kepuasan setelah diseberangi!
De
Marang

dari kemauan

5

del

maka tempat kedudukan

“seperti Berikut

"3 Repupun Seperti
Perdana Menter DE

ru

berangkat

pada tanggal 4 pagi ke Manilla
kolonel Carlock dan Major 'Montana dari penindjau2 militer Ame
rika, dari mana ia akan berangkat
terus ke Amerika Serikat, Kedua
tuan tadi beberapa minggu lalu
telah dipanggil oleh Pemerintah
mereka.
.

Susunan

perasaan permusuhan atau p:
an membalas dendam serta men a
basmi segala perasaan takut dan'
s jakk wesanaka, Xisirtak.sgal2
3
meidjukkasa”
e

Menurut

Se

bang K.P.B:B.I. telah

perselisihan

Belanda dan Republik
sudal
lesai. Mulai sekarang, maka tiap2

sek

serta hal ini didj alankan oleh “5
mandan2 Sampai
sesuai dengan
petundjuk2 jang nanti akan diberi

bahwa

antara Republik dan Belanda sekarang sudah selesai dan bahwa
persaudaraan antara kedua bang,Sa tidak lama lagi dapat ditjapai
i2nja.

Indonesia,

ke-

apa-

Hilman Tobing untuk membentuk

litik dalam daerah2 jang masih lagi dikuasai oleh militer,
Pihak Republiken di Tapanuli
telah mengirim
perotes kepada
Delegasi Republik dengan permin
taan, supaja hal itu diteruskan ke- :
pada K.P.B:B.I,

ADDISON,

VISCOUNT
TINGGI

TURAN 7 TENTANG MENGUM
| PUL KOPRA.

INGGERIS

tag

“ak

mess aa

Diadakan

0. riku
dan

Ta
wa Sau

i Amerika,

perdjand. jian dengan
:

:

2

“ Madjalah tersebut Benda
kan berita ini atas keterangan
i
Gromyko jang
menjimpulkan ha
ga ja

Aa

Seadin

untuk perdamaian itu dalam 5 tun
tutan sebagai berikut:

LI Perdjandjian jang diadakan
| antara Amerika dan Rusia jang
menetapkan kewadjiban2 jang te-

lah disetudjui dalam
2. Kesatuan

pendapat

antara

ngan

ledaa

n menerangkan sebahian beras
cat.ketanah Belanda atas pertanja

sankah.

anu

Naa

a-

semua

soal me-

ngena Djerman,
3. Keksatriaan dari Negara2
Barat dalam lapangan pembajarranBNN aa kepada Sovjet Rusia.

4. Penghentian pemberian bantuan jang diberikan oleh Amerika
dan Inggeris kepada anasir2 sub-

erah kekuasaan Sovjet Uni.
5.

seluruh

donk

eng

Maan

bahwa hasil perundingan2

akan

ihargakan dalam 31, bulan jang
achir ini menurut penglaksanaan
perintah tersebut, demikian Dr.
an Royen. -

Beliau menjebut Presiden

Tg

'karno ,,A very charming personaity” (seorang jang sangat: mena-

hati),

Penghapusan

kan2

jang

semua

Pignon.
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