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LAN II M ERDEKA 

12 DJANUARI 1970 

  

- Hasil Operasi 3 Hari POLRI Djawa Tengah : 

152 Pendjahat Di Merapi- 
| Merbabu Komplex Dibekuk 

Semarang, 12 Djan. (Mdk). 

AN
 

nangkap sebanjak 152 orang. 
dan menjita sedjum 

T sendjata api jang terdiri 
Gari 1 pujuk sendjata Tjung 
berikut 22 butir pctvrunja, 1 
putjuk LE dengan 12 butir 
pelurunja, 1 pistol FN caliber 

     

     
Operasi ' 

         
. LIN DINAS TJEPAT 

11.004 TONS 

maa PN. PELAJARAN NASIONA 

45 berikut 86 pelurunja serta 
3 granat-tangan buatan Ru 
Sia, 

Kepala seksi Hubungan Ma 
sjerakat Komdak IX Kepolisi 
an Djawa Tengah, AKP. Drs. 
Sudijarto jang dihubungi war 

  

Muis 

M.V. ORIENTAL GUEEN 
- TG. PRIOK — MUNTOK — SINGAPORE — BELAWAN pp. 

BERITA KAPAL 

  

  

  

     
  

  

Berangkat dari 1 | Tiba di ! Tanggal 

Te. Priok Makasar 24 Djanuari 19701 
Makasar Donggala 26 - 10 
Donggala Bitung 28 10 
Bitung Ternate 29 19 
Ternate Bitung 30. 10 
Bitung Donggala 2 Pebruari 70 
Donggala Makasar 1.9 
Makasar Te. Priok 1.9 

    

      

  

        
    
      
        

  

         
     
     

       

    

          
    
     

     
     

    

PEMBUKUAN PENUMPANG : 

"TJAHAJA KOTA" ) Telepon : 42107. 
2. PELITA TRAVEL & CARGO SERVICE 

Djl. Pegangsaan Barat No.6 
Telepon. 51268. 

6. COMPAS TRAVEL 
Dji. Veteran 111/3 

3. Fa. BAHARI TRAVEL 
Djl. Tenggiri No.17 Tg. Priok 
Telepon: 291646 

4. P.T, PENNY MAS 1 
Djl..Gunung Sahari No. 62 
Telepon: 41054 - 50935 

5. P.T. INDONESIA OVERSEAS SHIPPING & 8. 
AIRLINES AGENCY (10.S.A.) 
Djl. Senen Raya III No.26 
Telepon: 50493 - 48370 

    

Djl. Kebon Sirih 17 
Telepon: 41464 
C.V. BUNDA MULIA 
Dji. Melawai IX No.93 
Blok. M. - Kebajoran 
Telepon: 72033 

      

   PEMBUKUAN MUATAN 
DAN OVERVRACHT Telepon: 291621 - 291622 - 291623. 

          

'Tiba/berangkat kapal2 tersebut di at 
tanpa pemberitahuan terlebih dahuh 

      

   

  

UTJAPAN TERIMA KASIH 

    

  

     

      

    

      

       

     

   

    

   
      

  

     
     

    
    

   
         

        

         

    

      
    
    

    

Dengan penuh penghargaan kami utjapkan terima:kasih kepada Ibu2, 
Bapak2, dan Saudara2 jang telah memberikan sumbangan dan pertolo- 
ngan kepada : 

| ALM. BURHANUDDIN ANWAR 
1 ketua Umum Dewan Mahasiswa IKIP Djakarta, dari saat ia mendapat 

ketjelakaan di Bogor pada hari Minggu tanggal 4 Djanuari 1970 sampai 
kepada penjelenggaraan pemakamannja di Menteng Pulo, Djakarta pada 
tanggal $ Djanuari 1970, serta pengadjian / tahlil jang diadakan sehubu- 
'ngan dengan kepergian almarhum. 

1 Semoga amal Ibu2, Bapak2 dan Saudara? mendapat balasan 
dari Allah sw.t. dan semoga arwah almarhum diterima sebaik-baiknja 
disisi Nja. A min! 

      

| Djakarta, 8 Djanuari 1970 

Dr.Deliar Noer 
Rektor IKIP Djakarta. 

No."453/M/70. 

UNIVERSITAS DJAJABAJA. 

1 SALEMBA RAYA 12 DJAKARTA 
(Disamakan dengan Universitas Negeri) 

PENGUMUMAN 

1 PENERIMAAN MAHASISWA BARU 

Universitas Djajabaja di Djakarta untuk tahun kuliah 1970 menerima 
Mahasiswa Baru pada Fakultas/ Akademi dalam lingkungan Universitas 
Dijajabaja: 

A. 1. FAKULTAS HUKUM. 
2. FAKULTAS EKONOMI. 

(Djurusan Perusahaan) 
3. FAKULTAS SOSIAL - POLITIK 

(Djurusan Hubungan Internasional dan djuru- 
san Administrasi Negara). 

B. 1. AKADEMI KEPEMIMPINAN NIAGA. 
2. AKADEMI ADJUN AKUNTAN. 

    
KETERANGAN/PENDAFTARAN: 

Di Sekretariat UNIVERSITAS DJAJABAJA 
Djl. Salemba Raya 12 Djakarta, setiap hari kerdja: 

Pagi: diam 09.00 - 14.00 
Sore: djam 17.00 - 21.00 

WAKTU DAN TEMPAT KULIAH: 
Kuliah diadakan sore bari mulai djam 17.30 - 
21.30 bertempat di Universitas DJAJABAJA Djl. 
Salemba Raya 12 Djakarta. 

Pendaftaran Mahasiswa Baru dimulai tanggal 26 Nopember 1969 dan 
ditutup tanggal 25 Djanuari 1970. 

   

    

  

Djakarta, Nopember 1969. 
REKTOR UNIVERSITAS DJAJABAJA 

Drs. Moeslim Taher S.H. 

No.:452/M/10. 

WARTA EKONOMI : 
KURS V. A. DIPASAR BEBAS DJAKARTA HARI SABTU 

    

         

    

1. Kantor Pasasi & Pariwisata P.N. "PELNI 
Djl. K.H. Wahid Hasjim (samping rumah makan 

Telepon: 50890 - 51930 
BHAJANGKARA TRAVEL 

KANTOR TJABANG PELNI TG. PRIOK - Djl. POMBO 

se-waktu2 dapat berubah 

  

          

      

        

No.455/M/70. 

ANGGOTA POLISI 
TEWAS DIANIAJA 
KAWANAN BANDIT 
MEDAN — Seorang dianta- 

ra dua anggota Polisi jang se 
dang mengawal sekawanan 
perampok telah diketemukan 
tewas akibat perganiajaan, 
jang dilakukan oleh perampok 
jang dikawainja itu-didekat 
pulau Kara Ketjil di Tandjung 
Pinang baru2 ini. Sedangkan 
seorang anggota Polisi laimaja 
sampai saat ini masih belum 
diketahui bagaimana nasib 
nja. 
Anggota Polisi jang tewas 

jaitu Bripda A. Karim bersa. 
ma Bripja A. Muluk dari Re- 
sort 404/Tandjung Pinang ke 
tika mengadakan patroli dise 
kitar pulau  Pandjang pada 
tgl. 26 Desember jang lalu dan 
ditengah djalan telah menda. 
pat laporan dari penduduk se 
tempat, bahwa Kepala Kam- 
pung didesa Goba, Merah bin 
Ribut, telah digarong oleh se- 
kawanan perampok jang te. 
lah berhasil melarikan diri. 

Laporan? jang sampai pada 
Deandak I seperti diterangkan 
oleh Assistea Operasi Dean. 
dak I Sumatera, Kombespol 
Suwarno Surjoputro pada 
"Antara" menungjukkan, baik 

  

EXPORT KARET MALAYSIA 
NAIK 14 PCT 
KUALA LUMPUR, — Malaysia 

Barat dalam Il bulan pertama 
1969 mengexport 1.145.436 ton ka 

ret alam, 14 persen lebih banjak 
dari produksi 11 bulan pertama 
1968, 
Angka? dari Departemen 

jang disjarkan hari Djum'at 

  

da karet jtu telah Yolah merturut 
#jarat2 cuhus resmi. Angka ini me 
nundjukkan kenaikan 67 
dalam export SMR Malaysia djban 
ding dengan tahun 1968. 

  

1 TJUNG, 
3 GRANAT 
DISITA 
tawan ”Aritara” Semarang 
mendjelaskan, bahwa operasi 
"Sidik Saksi” jang berhasil de 
ngan gemilang itu jar. 

Djawa Tengah, terutama dae 
rah sekitar MMC banjak ter 
djadi tindakan2 desiruktif je. 
dilakukan oleh pendjahat2 al. 

perampokan, pembunuhan, pe 
nganiajaan, di. Walaupun de 
mikian kepada masjarakar di 

hat2 jang belum tertangkap. 
Operasi diatas dilantjarkan 

setjara sereatak oleh Kepsli. 

sian sekitar daerah MMC, ja. 
itu Kepolisian2 Komdin 95/ 
8olo, Komdin 96/Jagja, Kom. 
din 97/Kedu dan Komdin 98/ 
Semarang, serta Brigade Mo. 
bil. 

Taktik operasi dilantjarkan 
sedemikian rupa siang-ma. 
lam, sehingga ruang gerak pa 
ra pendjahat mendjadi sem. 
pit, baik jang berada dilereng 
gunung maupun jang ada di 
puntjak gunung Merapi/Mer. 
babu, dan achirnja pendja. 
hat2 tsb berhasil dibekuk beri 
kut sendjata2nja. 

Didalam bersembunji, ter. 
njata para pendjahat antara 
nja telah menggunakan vekas 
"ruba2” (gua2 ruang dibawah 
tanah) dari sisa2 G30S/PKI. 
Dalam pada itu, dari djum. 

lah pendjahat jang terkena 
djaring operasi "Sidik Sakti” 
terdapat pula seorsng pelari. 
an dari Lampung (Sumatera 
Selatan) jang telah mengge. 
lapkan yang Iveda Ketjamat. 
an Lampung-Selatan. 
Overasi diatas telah menda 

pat bantuan sepenuhnja dari 
'masjarakat setempat. (Ant.) 

Rp.15 

Djauh 

Dekat 
MULAI PAGI INI 
TARI RIS 

DJAKARTA NAIK 
Djakarta, !2 Djan. (MAK) 

Gubernur KDCI Djaya A'l-Sadikin 
telah memutuskan untuk menetap- 
kan tarif Bis Kota mendjadi Rp. 18,— 
untuk trajek djauh/dekat jang dimu- 
lal pada Senin pagi ini. Demikian 
pendjclasan Gubernur didepan pers 

Ibukota Sabtu pagi kemarin. Menu- 
rut Pemerintah DCI Djaya bahwa ke 
maikan tarif bis Inf bukanlah se-ma 
ta2 diakibatkan dengan adanja kenal 
kan harga bensin, tetapi melihat dua 
ha! jaltu kemampuan daja beli rakjat 
Djakarta dan ongkos mininum agar 
bis2 dapat tetap beroperasi. 

Sebab harga murah tani bis tidak 

nda djuga pertjuma. Sedangkan ke- 

putusan jg diambil Pemerintah DCI Dja 
ya Ini setelah tertjapal mufakat da- 
lam musjawarah dengan Panitya Mu- 

sjawarah DPRD DCI Djaya pada 
Djumat malam jang lalu. 

100 Tahun 

  

€ 

Ia 

    

  

Usia Pipa2 
Air Minum Ibukota ? 

Djakarta, 12 Djamuari (Mdk) 
MASALAH Air Minum 

adalah suatu masalah pokok 
jang harus dipikirkan oleb 
Pemerintah DCI Djaya. Dan 
untuk Air Minum ini Pemda 
telah pula dapat untuk me- 
ningkatkan angka produksi- 
nja sebanjak 1000 L/detik. 
Dan dengan aan an 
ditjapai ang 38 Vcapi japai angka aa 

meningkat lebih landjut, 
dan pada tahun 1970 akan 
mentjapai angka 63 1/per ca 

pita jang merupakan kebutu 

han minimsl. Meskipun de. 

mik'an banjaknja penduduk 
Djakarta jang menikmati 

Air Minum masih tetap 15 

persen, ini disebabkan djari. 

ngan2 tsb telah mentjapai 
umur 100 tahun. 

Pada tahun 1969 telah di. 
pasang/ditanam pipa2 baru 
sepandjang 22,5 Km. guna 
peningkatan tekanan pada 
djaringan2 jang telah ada. 
Dan tempat2 jang belum 
mungkin dialiri dengan Air 
minum melalui pipa, telah 
dibangun Kintjir Angin se. 
banjak Il buah dalam ta- 
hun 1969 dan dalam tahun 
1970 akan dibangun 18 bu- 
ah lagi, baik dalam rangka 
perbaikan perkampungan 

maupun diluar rangka tsb. 

Demikian laporan Pemerin 

tah DCI Djaya menanggapi 

masalah Air Minum ini. (El) 

  

Joint Venture 

Dengan Taiwan 

MEI JAR! MANA. Djadi Penipuan 
DI SUMATERA 
Medan, 12 Djan. -(Mdk) 

Dubes Italiy untuk Indonesia Dr. 
Pler Florenzo Proveto lang baruz 
ini mengadakan kundjungan kedaerah 
Sumut telah meminta bantuan Pang- 
dak 1I/Sumut, Brigdienpol Drs. Wi- 
@odo Budidarmo untuk — mentjarikan 
makam pahlawan laut Italy bernama 
Nino Bixio jang kemungkinan besar 
makamnja terletak didaerah Sumut 
Gan Atjeh. 
Dubes Italy Dr. Pler ketika ditanja 

Wartawan "Antara" dluga tidak begi 
tu dapat memastikan dimana sebenar 
nja pahlawan Italy tsb mendarat, to 
tapi ia jakin, bahwa menurut kete- 
tangan2, nahlawan Nino Bixio jang 

kedaerah pesisir Sumatera sekitar ta- 
hun 1875 dan tidak diperoleh kete- 
rangan ainnja. 
  

SELESAI SETELAH 
SIDANG DUA TAHUN: 
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Djakarta, 12 Djan. (Mdk). 

Dua WNI ke.urunan Tiong 

hoa jang dituduh telah mela 

kukan tindak pidana jae 

penipuan, pemerasan pe 

malsuan surat2 jang dilaku 

kan oleh masing2 bernama 

Suwar-ono dan Ong Tjeng Po 

Nj. Djenawati gan Ong Tjen 

Ho pada tg). 28 Mei dan 28 
Desember 1968 jl. pada hari 

Sabtu kemarin 'elah dihadap 

kan kedepan sidang Pengadil- 

an Negeri Istimewa Djakarta. 
Menurut surat tuduhan Djaksa A. 

J. Hutabarat, terdakwa Suwartono de 

ngan melawan hukum telah membu- 

Gdjuk Nj. Djenawati Chandra dan Ong 

'Tjen Ho untuk mengadakan Joint- 

venture dgn "Tai Sun Interprise” di 

'Taiwan untuk mengexport kuningan 

dan besi tua dari Indonesia. 

Sebagai modal, terdakwa telah me 

minta kepada Nj. Djenawati dan Ong 

"Tien Ho uang sebesar Rp. 100.000,— 

dan Rp. 300.000,— jang oleh Nj. Dje 

nawati diberikan sebuah rumah se- 

harga Rp. 2,5 djuta sebagai djaminan 

uang Rp. 300.000,— itu, tapi rumah 
tsb oleh Suwartono didjualnja kepa 

da Ong Tjeng Po seharga Rp. 1.200. 

000.— 
"Tuduhan lain, dimana terdakwa Su 

wartono dengan kekerasan telah me 
ngantjam Nj. Djenawati untuk mem. 

gagal dan mengatakannja bahwa, mo 
dal untuk besi tua dan kuningan itu 
adalah milik Kolonel Sutojo pada hal 
menurut lajorannja kepada polisi hal 
itu tidak benar. 

Tuduhan ketiga adalah terdakwa 
telah membuat surat kuasa — palsu 
atas namanja dari CV Nalaprana dan 
CV. Yudha Karya untuk mengurus 
soal kontrak mengenai kuningan dan 
besi tua, serta kontrak penangkapan 
ikan diperairan Indonesia dengan Tai 
Sun Interprise di Taiwan. Pada hal 
kedua CV tsb tidak pernah mengeluar 
kan surat kuasa tsb. 
. Pada pemeriksaan pada hari Sabtu 
kemarin terdakwa Suwartono dide- 

  

2 Tionghoa 
Diadili 
Sun Interprise” mengirim telegram ke 

Djakarta menanjakan soal kuningan 

dan besi tua itu, oleh terdakwa tak 

pernah didjawab dan achirnja joint 

venture itu gogol dan pengakuan ter 

dakwa djuga membenarkan ba. wa ru 

mah jang diberikan oleh Nj. Djenawa 

ti, sebagai djaminan modainja itu, di 
djual kepada Ong Tjeng Po seharga 
Rp. 1.200.000,— 

Kelihatan Hakim Indra Malaon S.H 

jang mengadili perkara ini sangat ke 

sal, karena terdakwa Suwartono mem 

berikan keterangan jang 'ber-belit, 

hingga sulit untuk dimengerti dan 
terdakwa Ong Tjeng Po dalam pe- 
meriksaan tsb menundjukkan sikap 

orang bodoh dan tak bisa bahasa In 

donesia. Sidang akan dilandjutkan 

tanggal 14 Djanuari 1970 jad untuk 

mendengarkan saksi Nj. Djenawati 

dan Ong Tjen Hoo. (Mrs) 

Reaksi 
Kenaikan 
Harga 
Di Sumut 
aPOS2 LIAR TETAP 
BIKIN PUSING 

Medan, 12 Djan. (Mdk) 
Wartawan “Antara” Medan 

melaporkan tarip bus antar 
propinsi naik dengan 30 s/d 
337c. Seorang penumpaag jg 
biasanja membajar Rp. 1100 

  

sekali djalan Medan—Bukit- 
tinggi. kini membajar Rp. 
1400,— Medan—Padang dari 
Rp. 1200,— mendjadi Rp. 1500, 
Medan—Pakanbaru dari Rp. 
1500,— mendjadi Rp. 2000,—, 
Medan—Banda Atjeh dari 
Rp. 1000, mendjadi Rp. 1300. 

Lain halija dengan tarif 
angkutan dalam kota Medan, 

jne menurut Organisasi Ang 
tan Darat (Organda) Su. 

imut, belum akan dinaikkan 
menunggu keputusan pemerin 
tah daerah. Pimpinan Organ. 
da tidak menjangkal kemang 
kinan ada perusahaan bis ko. 
ta jang akan  mengherdaki 
usahanja kalau tarif jang se. 
karang tidak berobah. 

Dikatakan, bahwa dengan 
harga bensia baru, setiap bis 
kota memerlukan biaja Rp. 
900— hanja untuk bahan ba- 
kar, sedangkan penghasilan 
tarif lama hanja sekitar Rp. 
150.—/hari. 

Pos? liar bikin pusing kepa 
la pengusaha2 bis antar kota 
kekota di Sumatera Utara, ka 
rena setiap bis seharusija me 
ngeluarkan Rp. 700,— untuk 
“wactch.dog”" jang terdapat 
sepandjang djalin Medan— 
Berastagi. Kalau pss? liar itu 
bisa dihapuskan, Organda me 
ngatakan dapat menuruikan 
tarif bis luar kotanja dengan 
1Ose, 

an 

Menteri Ke 

'at sore dikediamannja telah 
MENTERI NEGARA KESRA, K.H. Idham Ch:Jid hari Djum- 

ra Mantu 

  

melangsungkan upetjara perni- 
kahan putrinja jang pertama Anisah Nurut Huda (gambar sam 

ping) dengan H. Tabrani Ali jang baru menjelesaikan studinja 
di Mesir. 
Upatjara akad mikah (gambar atas) disaksikan al. oleh Pre- 
siden Soeharto, Ketua MPRS A.H. Nasution, Ketua DPA Wi- 
lopo serta Menteri Penerangan Boediardjo. (Gbr. Istimewa). 

  

Banten Siap Djadi 

Daerah Tingkat I 
SOAL GUBERNUR TERSERAH PADA 
WEMERINTAH PUSAT 

Diakarta, 12 Djan. (Mdk) 
H.Ch. ' Ibrahim, anggauta 

BPH DCI Djaya, dalam rang. 
ka peningkatan daerah Ban. 
ten untuk mendjadi Daerah 
Tingkat I, menerangkan kepa 
da wartawan ”Merdeka”, bah 
wa daerah Banten dewasa ini 
telah siap untuk didjadikan 
Daerah Tingkat I. Sebagai 
pendjelasan lebih djauh apa 
kah jx dimaksudkan dengan 
Pengertian itu, maka 
Ibrahim menerangkan bahwa 
kesipan 'tu adalah dalam ve 
ngertian politis dar geografis. 

Geografis daerah Banten ini tju 
kup besar dan memburjai hasil2 dae. 
rah jang tjukup besar, demikian Ibra 
Mim mendjawab pertanjaan warta 
wan "Merdeka" Minggu kemarin di 
Istora, faitu satu pertemuan halal 
bihalal masiarakat Banten 

Lebih djauh Ibrahim menerangkan 
bahwa mengenai djabatan Gubernur 
nantinja tidak harus terikat dari put- 
ra daerah, itu sepenuhnja akan dise 
rahkan kepada Kebidjaksa peme 
rintah pusat. 

Hal2 apakah jang paling mendesak 
untuk didjadikan alasan bagi n 
untuk mirta daerah tingkat satu, di 
terangkarnja selandjutnja bahwa jang 
paling mendesak ialah. soak pemba- 
ngunan, sebab embangunan di 
daerah Banten Timurinja ketinggalan 
dari daerah2 lain, seperti djalan2 
diembatan2 jang sangat pokok untuk 
lalu lintas ekonomi pada saat ini me 
ngalami nasik jang sangat menjedih 
kan. Hal2 tsb. menurut Ibrahim, jang 
mana bila diberikan wewenang bagi 
Banten sendiri, maka Banten akan 
bisa membangunnja. 

Hadir dalam halal bihalal masjara 
kat daerah Banten pada hari Minggu 
kemarin di Istora Senajan, adalah 
Wakil-Gubernur Suwondo jang me- 
njampaikan sambutan Gubernur 
Tuddin Prawiranegara S.H. d 
Gjumlah tokoh2 masjarakat Barte 

   

      

  

  

  

ada di Djakarta 
Seperti diketahui 

  

a Banten 
ngkat satu 
diusahakan 

dan dulu pernah dibentuk sebuah P: 

   

    

tia Chusus utk mengumpuikan data? 
dan fakta2 masalah untuk peningkat 
an Daerah Banten mendjadi Propinsi 

Pari uk dengan keputusan     

   

Djawa Barat tgl 14 
7 No. 19/SK-DPRD-GR/67 
tahun 1968 Panitya itu di 

rkan, dengan Keputusan DPRD 
rsi Diawa Barat No. 10/SK 

DPRD/68 tgl 1968. (ni) 

  

     

  

15 Djuk 

"HONDA" TUBRUK "N 
DENGAN SEPEDA 

Kedua pengendara di- 
rawat di Rmmah Sakit 

Djakarta, 12 Djan. (Mdk) 
PADA hari Djum'at jg lalu 

djam 16,30 sore telah terdja 
ketjelaka lalu lintas di L 

u Bx 

  

   4 gor dekut 
Makassar, dimana 

sebuah sepeda motor "Honda 
jang dikonderai dieh seorang 
ABRI. telah menabrak seorang 
pengendara sep@a bernama 
Suratro, umur 16 tahu, dan 
bertemvat tinggal di Tjondet 
Batu Ampar Rt 03/02 Kramat 
Djati. Akibat tabrakan itu ke 
dua »rang jang mengalami ke 
tjelakaan itu sama2 menderi. 
ta luka2 

Suratno oleh polisi Komsek 
kc 751 Pasar Rebo sesaat sete 
lah kedjadian itu segera diba 
wa ke RSUP Dr. Tjiptoma- 
ngunkusumo, Salemba, se. 
dankan anggsta ABRI tsb me 
nurut keterangan polisi . 
w2 ke RSI 

  

    D. di Djl K: 
  

AN660TA2 ABRI BANTU 
BEKUK PENTJOPET 
"GANTENG 
Dickarta, 12 Djan, (Mdk). 
Seorang pemuda ganteng mc 

mezkai djaket dan mendjin- 
djing sebuah tas hitam, berna 
ma Pardjan umur 17 tahun, 
tempa tinggal Ra- 
watengah, Rt 014/05 Kelura 
han Galur, jang ternjata ada- 

Kawanan pentjopet tsb, ter 
Giri dari 8 orang pemuda dgn 
ber.matjam?2 lagak dan gaja 
naik kedalam bus di Halte 
Tosari menudju Lapangan Ban 
teng. Setiba di Djl. Dironego- 
ro mendielang kehalte depan 
Gedung Wanita, tiba2 seorang 
penumpang terpekik, karena 
kantongnja diraba oleh ta. 
ngan pentjopet. 

Tudjuh orang teman?uja jg 
lain, melihat situasi jx tidak 
menguntungkan membiarkan 
sadia temannia dipukuli. dan 
ketika bus berhenti dihalte 
depan Gedung Wanit», mere. 
ka berlentjatan turun dari 
bus, dengan membiarkan te. 
mansia dibawa oleh jang ber 
wadjib. 

Si.pentiopet jang tertang- 
kap basah itu kemudian dise 
rehken kekantar polisi Kom. 
wil 11 Diakarte Pusat, Kra. 
mai kaya (Ms 

DALAM BUS 
7 Kawanan Tjopet 
Lain Larikan Diri 

ada 
me aladA 

PENIJIPTA LAGU 
"SUNGAI SERAJU" 
DIABADIKAN 
PURWOKERTO — Dergan mak 
sua untuk member-kan hwuran ke 
pada masjarakat dan tashytas 9 
bivang kesenian, dan Sekusyus s6 
baga. penghargaan terhacap al 
Maroum Yuteoja, kompos, vjolis 
kenamaan pentjipta lagu “Sungai 
Serayu” oleh vemeriutah Daerah 

anjumas k.ni tesah dipersiapkan 
sebuah gedung keseman jang di 
beri nama gedung kesenian “SU- 
TEDJA". 

Gedung tersebut jang terletak 
d: kompleks Pasar Manis di dil 
Diend. Gatot Subroto, Purwo. 

kerto, semula adaiah gedung bioi 
kop "Indra" daa pernah Giguna 
kan sebaga! kantor darurat Ing 

kan dan meningkatkan mutu kese 
ujan musik Indonesia modero, Di 
kalangan RRI almarhum tjukup di 

kenal karena sedikit banjak tih 
turut serta merintis dan membina 
pertumbuhan RRI Purwokerto di 
zaman Djepang dan permulaan Re 
votus! Phisik. 
DR. BARBARA SCHUETZ—SEVIN 

BERKUNDJUNG KE INDONESIA 
DJAKARTA, — Njonja Dr. Bar 

bara Schuetz-Sevim, seorang war 
tawan pengarang dan komentator 
Djerman jang terkenal, akan tiba 
di Djakarta pada tanggal WM Dja 
muari untuk kundjungan selama 
Yama basi, 

Selama di Djakarta, Dc. Schu- 
€tx-Sevia akan memberikan tjera 
mah2 didepan anggota? Ikatan 
Sardjuna Wanita Indonesi dide- 
pan "Indonesian Institute of Im 
ternailonal Affajrs" serta direntja 
pakan untuk mengadakan diskusi 
dengan anggota? PWI (Persatuan 
Wartawan Indonesia), 

man Ini, 
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B.M. Diah. 

BAGAIMANA KENAIKAN 
LEBIH DARI 30 pCt. 
Menteri Perhubungan Drs. Frans Seda telah menetapkan, bahwa kc 

kan tarif Angkutan Darat tidak boleh melebihi 307 dari tarif sebelumnj: 
sebagai akibat dari kenaikan harga hasil2 minjak bumi. 
Kita masih ingat belum lama berselang, buhwa Pemerintah, melalui Menteri 
Penerangan Budiardjo menandaskan bahwa "... menurut perhitungan Peme- 
zintah, kenaikan itu tidak kan2 berantai bahan2 kebutu- 
nan lainnja jang berlebih2an, iang memberatkan masjarakat ..... 

| Kita melihat, bahwa Kenaikan tarif angkutan dan harga2 bahan pokok 
sehari hari tidak menunggu lama? untuk menaikkan tarif dan harganja pula. 
Dan sekarang mulailah rakjat penumpang bus mengeluarkan uang sebanjak 
Rp.15,- Jang berarti kenaikan tarif sebanjak Rp.5,- Jang be enaikan 5076. 
Jang berarti kenaikan lebih dari 307, seperti jang baru sa tentukan oleh 
Pemerintah cg. Menteri Perhubungan Frans Seda. Apa jang akan dilakukan 
Pemerintah c 
sih kita tunggu ....... 

Kita sudah mempunjai pengalaman berkali2, bahwa dalam hal2 diang- 
gap perlu, Pemerintah mengeluarkan aturan2 dan peringatan2, notabene de- 
ngan sanksi2. Tapi setelah dilanggar, tidak berbuat apa2. Bahkan lebih daripa- 
da itu kita mengalami, bahwa ketika pada tanggal 25 April 1968 Pemerintah 
menaikkan harga bensin dan minjak bumi lainnja untuk menutupi defisit ta- 

hun 1967, Pemerintah djugalah jang mengharapkan bahwa kenaikan harga2 
itu tidak akan mempengaruhi harga bahan2 pokok dan tarif angkutan. 
Ironi-nja ialah bahwa, tidak kalah tjepatnja menaikkan harga dan tarif pe- 

Pemimpin Umum/Redaksi : 

  

   

    
        

  

  

   Frans Seda dengan bus2 jang menaikkan tarif diatas 307, ma- 
  

  

     

  

   

ngangkutan, adalah perusahaan2 milik Pemerintah sendiri seperti : PELNI, 
GIA, POSTEL, PNKA, kemudian diikuti oleh perusahaan2 swasta. 

Perhitungan rasionil mengatakan, bahwa kenaikan harga bensin jang merupakan bahan bakarnja, bahan mulaknja suatu kendaraan “bermotor Sang mengangkut barang2 dan bahan2 jang akan diperdagangkan, tidak harus disusul dengan kenaikan 

    

    

tidak,   

dan harga lain2nja. Djadi djikalau ada ke. 

“arit 
sa, maka, atau orang2 jang melaksanakannja kurang pandai 

  mengatakan, bahwa kenaikan harga 
dan harga lain2nja, menurut pikiran 

hitung, 
   

  

atau jang mengikuti naiknja harga dan tarif tidak mengerti hitungan jang terla. Ju tinggi 

  

: bahagianja rakjat 
nja, iang dapat bersikap terbuka, 
kan apa adanja. 

      

rang2 sebagai pemimpin2 
jaksana dan berani menjata- 

Memang manusia2 demikianlah jang ditunggu2 oleh rakjat banjak. Sekalipun orang2 demikian mesti di 

  

  Irkan dulu 

    

    
BEBERAPA GEDJALA UMUM TENTANG 
KENAIKAN2 HARGA DALAM MASJARAKAT : 

— Perlu Tindakan 
Pengamanan 

Keputusan Presiden No. 1/1970 
4entang kenaikan harga bahan bakar 
duitu harga bensin dari Rp. 17. men 
ajadi Rp. 25— dan min'ak tanah 

mendjadi Rp. 10,—, de 
ma mendapatkan reaksi jg 

@ertu ditanggapi setjara serius. Bebe 
apa anggauta Parlemen telah memin 
#a agar putusan kenaikan harga2 itu 
ditindjau kembali, karena sebaiknja 
keputusan2 jang demikian pentingnja 
putuskan bersama sama dengan Par 
lemen. 

Memerlukan tindakan 
pengamanan 

'T. Bahwasunja xenaikan2 harga dida 
lam masjarakat tidak mengandung po 
@ularitas jang bisa menaikkan gengsi 
Pemerintah dimata rakjat, sudah ki 
ta ketahui. Tapi kita djuga menja- 
Wari sepenubnja, bahwa — Pemerintah 
harus mentjari djalan keluar daripada 
kekurangan Anggaran. Terutama se- 
kali dalam suatu sistim politik- mo- 

seperti jang didja- 
sekarang ini. Ka 

rena hal ini merupakan soal jang 
jprinsipieel, jaitu Pemerintah mendja- 
lankan kebidjaksanaan moneter sega 

ia dalam memperbai 
maka rasanja ter 

ng harus ditum 
@ahkan dan terlalu sedikit djalan ke 
Yuar jang kelihatan untuk perbaikan2 
sistim ekonominja tanpa pada achir- 
aja menimbulkan kesukaran? baru ke 
@uda alamat rakjat banjak. 

'€ Sistim moneter jang — didjalankan 
dalam rangka menudju kepada kehi 
dupan ekonomi jang “wadjar”, da- 
dam rangka approach jang mantep 
ke Barat, dan dalam rangka memenu 
@i atau mendekati persjaratanZ IMF, 
4idak mungkin bisa didjalankan setja 
ra terlepas daripada steer dan ke- 
kuasaan internasional itu. Ini menje- 
babkan, bahwa akan lahir kaum spe- 
kulan memperkaja diri dan memper- 
kuat kedudukan. Dan dengan sendiri 
#ja la akan berbenturan dengan kepu 
tusan2 baru Pemerintah tentang ke- 
ralkan2 harga jang hendak ditjegah 
@kses2nja. 

-— Ketjuali bahwa keputusan? itu harus 
diamanikan, jaitu bahwa ia harus di 

   

  

   

  

  

   

          

  

"KELOMPOK.66" 
(Sambungan dari hal. I) 

ber resmi "Merdeka” tersebut, 
pada garjs subversi belum tam 
(ak djelas adanja hubungan de- 
ngan G30S/PKI, hanja telah da- 
(at diketahui, dari segi politik me 
@mang kelompok ' terpisah dari 
pada G30S/PKI dan bukan meru - 
pakan suatu kelompok Komunis, 
@mesk! didalamnja mungkin terda 
pat pula diantaranja simpatisan 
PKI. Namun demikian, menurut 
sumber "Merdeka" selandjutnja, 
baik langsung atau tidak kelom 
pok '66 inj tidak dapat terpisah 
dari pada G30S/PKI, sebab pada 
galibnja policy utama kelompok 
"66 tersebut berusaha untuk me- 
ogembalikan kekuasaan Ir. Sukar 
ro/Orla dan menjingkirkan Djendral 
Suharto sebagai Pd. Presiden. Poliey 
tersebut sedjalan dengan policy G3OS/ 
PKI, sehingga kelompok '66 mempu- 
njai fungsi jang tali temali dan me 
rupakan tindakan kelandjutan daripa 
da G3OS/PKI jang telah gagal 

Menurut keterangan jang diperoleh 
"Merdeka” bahwa interogasi dalam 

rangka rekonstruksi terhadap oknum2 
jang terlibat dalam kelompok "66 te- 

zus diadakan oleh Kopkamtib. Demi 
kian menurut keterangan sumber res- 
mi jarg diperoleh wartawan “Mer- 
deka”. (S). 

  

      

Oleh : 
A. SUK: 

djalankan sesuai dengan keinginan Pe 
merintah, tindakan pengamanan ter- 
hadap didjalankannja keputusan? itu 
oleh jang berkepentingan, haruslah 
pula diadakan sekeras mungkin. 

Suatu keputusan jang drastis tan- 
pa diimbangi dengan kelengkapan 
pendjagaannja, akan membawa akibat 

da di luar du 
Pemerintah. 

Mendjadi pertanjaan bagi kita, ada- 
kah alat2 pendja keamanan dibi- 

ang ini tjukup 
lengkap dan kuat untuk  mentjegah 
ekses2 jang tidak kita perhitungi 

    

   
    

Tidak dapat dihindarkan 

Disebabkan kenaikan 22 ben- 
sin dan minjak tanah, maka tidak da 
pat dihindarkan kenaikan harga2 da 
ri bahan2 jang diperlukan untuk hi 
dup sehari hari dan tentunja djuga 
ongkos transport dan komunikasinja. 
Dengan sendirinja alat2 transport jar 
dipergunakan untuk mengangkut ba- 
rang2 dan manusia, memperhitung- 
kan prosentase keuntungan: dan 
kalkulasi harga baru disesuaikan de 
ngan peraturan2 baru itu. Bus jang 
biasa menerima ongkos sebanjak Rp. 
350,— untuk trajek Bandung, tidak- 
lah mungkin mempertahankan tarif 
ini dengan kenaikan harga bensin 
jang termasuk kedalam tanggung dja 
wab pengeluaran pemilik bus jang se 
tjara ekonomi-perusahaan tidak da- 
pat membiarkan usahanja menderita 
kerugisn2. Pengangkutan sajur majur 
dari luar kota dan keperluan2 hidup 
lainnja dengan sendirinja menjesuai- 
kan tarif dan harga dengan pengeluar 
an barunja, sehingga achirnja jang 
akan membajar biaja kenaikan Ini ha 
ruslah sipembeli, jaitu rakjat biasa. 

Perta 

    

   

Oleh karena achirnja pengluaran2 
tambahan menutup kerugian2 bedrijt 
harus ditanggung oleh pembeli, (rak- 
jat) maka Pemerintah dan instansi2- 
nja jang berwenang segera harus me 

il langkah2 untuk penjesualan 
jang wadjar dari pada kenaikan har 
8a dan tarif. 
Tindakan? praktis jang segera akan 

dirasakan oleh penduduk haruslah ber 
djalan dengan kesadaran rakjat, bah 
wa tidak ada kemungkinan tarif dan 
harga2 masih bertahan tetap seperti 
sediakala. Tapi sekalipun demikian, 
kepanikan rakjat tentang kenaikan 
harga jang gila2an seperti jang kita 
alami dimasa? lalu, haruslah mendja 
di tanggung djawab Pemerintah, dan 
sama sekali tidak boleh terdjadi! 
Dalam hal inilah kita dapat meng- 

harapkan, bahwa kenaikan harga ben 
sin jang mepengaruhi kenaikan har- 
ga2 pangan dil-nja, tidak akan sam- 
pat menghebohkan. — Kemungkinan 
akan kebenaran ini selalu ada, ter- 
utema sekali, oleh karena ' memang 
dajabeli rakjat sudah sangat minim, 
sehingga penawaran harus terdjadi de 
ngan perhitungan disekitar kemam- 
puan daripada permintaan setjara 
umum. 
Bagaimanapun djuga, tindakan? Pe 

merintah kita jang mendjalankan po- 
litik moneter jang kurang lebih ter- 
gantung kepada pengaruh2 internasio 
nal, chususnja dalam menundjukkan 

   

      

MERDE 

  

. Rupanja modal asing belum tjukup 

Pa padida Djepang hendaknja meningkatkan peranannja dalam usaha2 pembanguran Asi 
Adam Malik, 

    

Efisiensi & Tertib Kerdja 

Administrasi Dalam 

Pelaksanaan Pembangunan 
Pada suatu hari, perulis me 

semukan sesobek kertis bekas 
surat penting dari suatu kan. 
tor Departement. Mengingat 
surat itu bertanggal masih ba 
ru dan ker-jataannja sudah di 
loakkan, sobekan kertas itu 
penulis bawa kepada Kepala 
kantor jang bersangkutan jg 
setjara kebetulan berdekatan 
dengan kantor penulis. Meli. 
hat sobekan kertas tsb, kepala 
kantor itu menjatakan bahwa 
pada achir2 ini kautornja me 
mang sering kehilargan surat 
surat penting jang sangat di- 
butuhkan oleh karator tsb dan 
banjak karjawannja jang ku 
rang TERTIB dalam BEKER. 
DJA, sehingga tiada terdapat 
suatu EFISIENSI seperti jarg 
diharapkan. 

Mi 
njak pemimpin kita jang se. 
ring mengemukakan kata efi. 
siensi. Misalnja MIenteri Per. 
huburgan Drs. Frans Seda 
pernah menjatakan dalam sa 
lah satu keterangamja, bah 
wa pengurangan (Peng-rumah 
an) sebagian karjavwan di De. 
partementnja bukarlah seke. 
dar sebab2 politis, akan tetapi 
adalah untuk lebih memper. 
Oleh EFISIENSI dalam kerdja. 

Sedang Menteri Pertanian 
Prof. Dr. Ir. Thojib Hadiwi. 
djaja dalam suatu wawantja 
ranja dengan wartawan2 Ibu- 
kota beberapa waktu jang lalu 
menjatakan bahawa untuk 
memperoleh hasil2 pertanian 
jang lebih baik dan memper. 
tahankan hasil? perkebupan 
dipasaran dunia, kita harus 
mengadakan EFISIENSI dan 

PENGHEMATAN. 

Dan Ketua MPRS Djendral 
AH. Nasution  mejatakan 
bahwa program djangka pan. 
djang dalam usaha memberan 
tas korupsi harus memuat 
peng.efisiensiian aparatur se 
tjara menjeluruh, hingga apa 
ratur itu sendiri setjara, swa- 
daja akan merupakan meka. 
nisme anti korupsi dan mem 
perbaiki keadaan sosial.ekono 
mj pada umumnja, chususnja 
perbaikan kehidupan pegawai 
dan perdidikan achlak. 
Dengan demikian dalam pa 

laksanaan pembangutan seka 
rang, TERTIB KERIJA dan 
efisiensi amat pening dan 
satu szma lain saling berkait. 
an dalam administrasi. 

STILAH efisiensi berasal dari 
bahasa Latin: efficere jang 
berarti: menghasikan men 
djadikan atau mengadakan. 
Sedang sardjana jang mula2 

memakai istjlah efisiensi ini ada 
tah seorang ekonomi bingsa Ing 
geris kewamaan Adam Smuth da- 
lam bukunja: Wealth of Nations 
(tahun 1776). Dari Adam Smith 
kemudian berkembang dan ham 
pir setiap sardjana — memberikan 
arti batasan jang berbeda-beda. 
Misalnja: Edwin E. Ghiselli & 
Clarence W Brown dalam buku- 
nja: Personal and Industrial Psy- 
chologi, memberikan definisi seba 
gai berikut: efisiensi adalah suatu 
perbandingan mengena! tenaga 
atou hasil kerdja jang dikeluar- 
kan oleh sebuah mesin Sedang 
F. Addington Symorsds dalam bu 
ku. Teach Yurself Pervnal effi- 
ciency menjebut: efisiensi jtu ada 
lah memaksimumkan sulu penger 
tian tertentu mengenaj perbandi 
ngan antara hasi bersih njata de 
ngan pengorbanan jang diberikan. 
Setjara ringkas dapat dikatakan 
bahwa sesuatu adalah efisiensi dji 
ka dapat mentjapa' hasjl jang se 
besar mungkin dengan pengorba 
man jang seketjil mungkin. Ba 
pak Pref. Dr. Mr. Prajudi Admo- 
sudirdjo, dalam pidatonja pada 
Pembukaan Seminar Effisiensi 
Kerdja dalam Dinas Pemerjntah 
di Tjpajung, Desember 1958, me 
njatakan bahwa efisiensi adalah 
suatu perbandingan terbaik anta 
ra input dan onput dian antara da 

ya usaha dan hasil. Au antara 
pergeluaran dan peraghasilan atau 
lagi antara ongkos2 dengan ke- 
nikmatan jang ditjapai, 

acbir ini.ba . 

Selandjutrja Drs. The Liang 
Gie, seorang Sardjana — SosPol 
jang sudah banjak menulis ten- 
tang berbagai kegiatan admins- 
rasi, mesauuskan oanwa ejisjensi 
si adalah perbandingan terbaik 
antara suatu usaha dengan hasil 
nja. Efisiensi dalam pekerdjaan 
adalah perbandingan terbaik anta 
ra suatu kerdja dengan hasi jg 
ditjapai oleh kerdja itu, jang de 
ngan demikian meliputi 2 faktor 
kereja. Iaiah bidang hasil jarz 
memperoleh hasil jang maksimal. 
Dan disegi usaha ditjurahkannja 
tenaga jang seminjmal mungkin. 

Bidang ini mempurjai 5 unsur 

OLEH: 

  

tjapal sasaran jang ditudju, lebih2 
pembangunan merjeluruh seperti 
sekarang ini. Harja dengan sua 
tu kerangka jang sistimatik dan 
dengan tenaga2 manusia jang tju 
kup tjakap dan radjin dibidang 
jang diembannja. Karena bagai- 
mana faktor manusja adalah amat 
menentukan berhasil dan tidaknja 
sesuatu usaha, . 

Dalam usaha menudju efisiensi 
ini, dimana seperti kjta ketahui 
masih terdapat banjak teraga dan 
berbagai aparatur administrasi 
jang sangat tidak sesuai dengan 
sjarat2 per-efisien-an jang kita 

harapkan 

Drs. Sutrisno Mangumputro. 

pentng ja'tu: ketjakapan pikiran, 
Telaga,” ruang, Wtktu uan bendar 

Dengan berbagai batasan dan 
tindjauan diatas, djelaslah banwa 
efisiensi #oalah sesuatu jang ba'k 
dalam admirjstrasi dan tataker- 
dja, Efsiens! sangat diperlukan 
dalam pembanguran seperti seka 
rang Inj. Walaupun berbagai tin 
djauan diatas berbeda-beda, na- 
mun mempunjai satu pengertian 
iang ringkasnja adalah bahwa da 
lam sesuatu usaha sedapat mung 
kin mengeluarkan beaja (tenaga) 
jang sedikit mungkin dengan mera 
peroleh hasil jang sebanjak mung 
kin, 

EKARANG, bagaimana sua 
tu kotsep jang tepat untux 
menjelenggarakan efjs.en 
si kerdja dalam pelaksana 
an berbagai sektor pemba 

ngunan dinegeri kita?. Hingga pa 
da saat jni belum ada satu kon 
sep jang tepat adarja efisensi 
kerdja. Hal inipun sudah samaz di 
akuj oleh para pemimpin negara 
kita. Dalam naskah pembangunan 
lama, kita dapati suatu antjer2 
jang merjatakan bahwa ciis'ensi 
dapat terlaksana dengan: 

1. Penjndjauan kembali berbagai 
lembaga/djawatan kembar dan 
jang kurang bermanfaat harus 
dihapuskan. 

2. Adenja keseragaman  adminls- 
trasi. 

3, Koordinasi jang baik antara 
berbagai tugas. 

4. Perentjaraan jang matang atas 
berbagai program, 

5. Gadji karyawan harus ditjukupi. 
6, Laporan setjara sjstimatik dan 

perjodik tiap2, tugas. 
7. Perjediaan management . jang 

tepat. 
8. Tenaga teknis jang tepat. 
9. Penghematan. 

'Tjara2 mentjapal efisjensi se- 
perti diatas hanjalah suatu an 
tjer2 jang sudah barang tentu be 
lum merupakan pedoman jang ko 
koh, terketjuali hanja merupakan 
suatu pengharapan jang masih per 
lu disempurnakan agar dapat men 

Untuk ini sesuai dengam asas2 
ke'tistetran, perlu dadakan pe 
rorabak total, termasuk mengu 

rargi djumlah pegawai jang tidak 
sesuai dan kurang bermanfaat. 
Pada saat ini, usaha mengurangi 
pegawai dengan maksud adanja 
efisiensi kerdja dan” adinjnistrasi 
akan lebih mendjurus kemasalah 
politis dimara pemetjatan2 pega- 
wai bukan utk memilih pezawaj2 
jang representatip, namun akan 
menjingkirkan pegawa'2 jarg djra 
sa mendjadi lawan politiknja. Dj 
samping itu, pemetjatan pegawai 
(buruh) setjara berlebih-lebihan 
akan menimbulkan masalah sosial 
baru ja'tu, adanja ketegangan da 
lam masjarakat jang bila dibiar 
kan akan menjmbulkan bahaja be 
sar. 

CHIRNJA, apa jang penu 
lis utarakan diatas, hanja 
lah garis besarnja azas, 
antjer2 dan tatatjara pe 
laksanaan pekerdjaan un 

tuk memperoleh perbandingan 
terbaik antara usaha dan hasilnja. 
Tatatjara kerdja jang efisien bu 
kanlah sesuatu jang mustahil dan 
sulit jang tidak mungkin dapat di 
kerdjakan oleh setiap pegawaj. 
Betapapun berhasil dan tidaknja 

pembangunan lima tahun Repu- 
blik Indones'a akan sedikit ba- 
njak ditentukan oleh tjara2 ker- 
dja jang efisien. Kesuburan tanah 
air Indonesja tak mungkin menda 
tangkan kemakmuran dan kema- 
djuan, djika segala2nja selalu di 
hamburkan disebabkan tiadanja 
efisjensi kerdja. Oleh sebab itu 
untuk para pegawa! pemerintah 
dan semua karyawan Indonesia se 
harusnjalah membangkitkan dan 
memelihara djjwa efisiensi dalam 
dirinja. Hal ini akan mendjadi be 
kal dalam menentukan Iangkah 
jang baik, merubah sikap mental 
kebiasaan bertindak dan tjareker 
dja jang dianut setjara lama. Ber 
hasil tidaknja gerakan efisiensi 
akan tergantung kesadaran pimpi 
nan akan faedah efsiensi kerdja 
bagi diri pribadi dan kemadjuan 
masjarakat, 

   

   

Afrika 

dan 
Kita 
Djangan lupakan 
bahwa Indonesia 
salahsatu 
pengambil inisiatif 
untuk melahirkan 
prinsip2 Bandung 

Sedjak beberapa tahun be- 
lakangan ini, kiprah politik 

terhadap perkembangan dibe 
rua Afrika, Salah satu alasan 
jang dipakai oleh kita untuk 
membenarkan kurangnja per- 
hatian dan pengertian terha- 
dap perdjuangan Irian Barat. 

Demikian djuga selama ini 
beberapa diplomaric represen 
tatives kita di Afrika telah di 
tarik mundur atau ditiada- 
kan. Sehingga dergan demiki 
an kita kehilangan daja infor 
masi jang mempunjai arti sa 
ngat penting bagi pembinzan 
politik interrasional dan hu- 
bungan antar negara. 

Kekurangan informasi 
ITARIKNJA kembali di- 
plomatic represertativeg 

kita dari sementara ne- 
gara Afrika, telah menje 

babkan pula bahwa ketjuali tia 
da hubungan langsung dengan 
sementara megara2 di Afrika, 
djuga kita kehilangan daia in- 
fornvisi jang kami sebut diatas. 
Negeri2 Afrika jang memang 
praktis tidak mempunjai hubu- 
ngan apa2 dengan Indonesia 
di-masa2 sebelum perang dunia 
II, dengan tiadanja informasi 
tenfang diri kita kesana, tidak 
membawa kemgdjuan2 tentang 
pengertian benua ini terhadap 
poliik dan peri kehidupan 
bangsa dan negeri kita seka- 
rang ini. 

Sehingga umpamanja kita 
tidak mempunjai keseropatan 
memberikan pendjelasan kepa- 
da sementara bangsa disana, 
bahwa sebenarnjalah bangsa In 
donesia di Irian Barat (kelahi- 
ran Irian Bara, bukanlah 
bangsa jang berasal dari Afri- 
ka.jang.dibawa ke. Irian Barat 
untuk didjadikan budak2 dima 
sa jang lalu. severti terdjadinja 
di Amerika Serikat. Maka oleh 
sebab itulah sementara bangsa 
Afrika sekarang ini, tak perlu 
berketji: hati, dan merasa anti 
pati terhadap bangsa Indonesia 
karena memperlakukan "Ras”- 
nja dengan tidak adil di Irian 
Barat?.... Dan oleh sebab itu 
tidaklah perlu merasa sentimen 
dan tidak mau membantu per- 
djuangan Indonesia merebut 
kembali setjara resmi Irian Ba 
rat kepangkuan RI. Sebab suku 

bangsa Irian Barat adalah 100 
persen bangsa Indonesia asli! 

Mengharapkan bantuan 
Kepada RI sementara Negeri 

Afrika pada masa2 jang lampau 
telah mengadjukan perminfean 
bantuan tenaga, seperti misal 

nia polisi, dokter2, tenaga2 ah 

1 pendidikan dlinja jang pada 

hakekatnja tenaga2 tsb. diperlu. 

kan sekali oleh RI sendiri. 

Kita semua na bah 

wa ja masa g permin 

Gn i telah erat dan te- 

lah didjandjikan untuk meme- 
nuhinja sedjauh mungkin, teta- 

1 pai sekarang karena kita 

sendiri membutuhkan tenaga2 

tersebut diatas, maka djandji 

RI. itu masihlah sadja tetap 

  

djandji...... Mereka Tgn 

ap bahwa RI jang e 

dahutu itu membuat djandji, 

tidak serius dan tidak 
memenuhi djandjinja. 

mempertinggi kegiatan sektor 
ekonomi dan pengaruh politik- 
nja di Afrika, di Indonesia kita 
masih belum memikirkan ttg. 

chusus 

    

Oleh : DRS. GDE DJAKSE 
Anggota DPRGR, Komisi 
Hankam/Luar Negeri 
dunia. 

Di Rhodesia dan Tanzania, 
RRT telah melakukan kegiatan 

pembangunan dimana negeri 
itu membangun djalan kereta 
api ji £ 1000 Km. 
Belanda, Djerman dan negeri2 

Pa naga stasi sehis me- 
nimbulkan kem sik en pasa- 
ran import-export internasional 
dapat berpindah dari Asia ke 
Afrika. Djaraknja ' lebih dekat 
dan lebih ekonomis antara Ero 
pah Barat dan Afrika, djuga di 
benua itu terdapat bahan2 ba- 
ku dan kekajaan alam seperti 
jang tersedia di Asia. 

7 Group di Afrika 

Setelah perang dunia ke-II, 
maka W Afrika terbagi atas 7 
Tg an potensi jang ter 

iantara ne 
ada dibagan Ibr gara2 jang 

i Utara terdapat Persatuan 
Bangsa2 Arab (sepandjang pan 
tai Mediteranean) sedang dise- 
belah Barat Daja dan Tengah 
dikenai orang negeri2 jang di 

rancophone atau j: 
berbahasa Perantjis, jaitu bekas 
djadjahan eat seperti um 

pamanja , Nigeria, 

Ghana, Sierra Las dllnja 
Negeri2 Anglophone adalah 

vegeri2 bekas djadjahan Ingge- 
gian benua tsb, sedang Portu- 
Bis, Belgia diinja mengambil pe 
ranan jang seimbang didaerah 
Congo (pedalaman Afrika) dil. 
nja. 

Dibagian Selatan sekali, ter- 
dapat negeri Afrika Selatan jg 
ris jang tersebar dibeberapa ba 

terkenal sebagai negeri sosialis 
karena melaksanakan ras-dis- 
kriminasi jang menjolok sekali. 
Disamping itu terdapat group2 
jang terpengaruh oleh sistim 
sosialis dan sen sa 

non jang meliputi seba 

Lengan negara2 Afrika. | 
Ke-42 negeri di Afrika itu 

masing2 merupakan potensi ja 
dapat membantu kemadjuan2 
dunia dimasa2 jang akan da- 

tang. 
. 

Sehingga tidaklah benar, dji- 

ka Indonesia terus meaerus 

mempersempit hubungan-hubung 
an? diplomatik dan infernatif- 
nja kebenua jang penuh hara- 

pan untuk hari »sok itu. 

Adakan hubungan iz- 
formatif jg intensif. 
ILIHAT sepintas lalu, 
memanglah kita praktis 
tidak mempunjai keuntu 
ngan apa2 dengan be- 

nua Afrika, Tapi hubu- 

ngan antar negara jang telah 
mendjadi sjarat bagi kehidupan 

dewasa ini, dan peranan Afrika 
dimasa mendatang, menjebab- 
kan penglihatan akan tiadanja 
keuntungan apa2 dengan Afrika 
tidaklah benar sama sekali. Wa 

laupun pada tahapan sekarang 
ini kita sedang membangun ciri 
sendiri, untuk itu perlu penge 
rahan segala funds and forces 
ang ada, demi suksesnja Re- 

pelita. Tapi peda masa2 jang 
akan datang perlu adanja pe- 
Tubahan jang menjeluruh ten- 
tang sikap kita kepada negara2 

ang sedang berkembang dibe- 
nua hitam itu. Kita haruslah 
memberikan lebih banjak infor 
masi tentang negeri, bangsa 

dan kehidupan kita, sedang hu 

bingan ekonomi, sedjauh ki'a 
dapat lakukan, perlu ditanam 

atau ditingkatkan kembali pada 
Irzsa2 jang Jkan satany. 

   

    

   
      

   
   

      

   

                

Hubungan selandjufirja harus 
lah didasarkan kepada keputus 
an2 jang telah pernah diikrar. 
kan oleh negeri2 Asia Afrika, 
jaitu Konperensi AA di Ban. 
dung pada tahun 1955. Dasar 
inilah jang harus kita trapkan 
nada politik luar negeri kita pa 

  

Missi Ekon 
Belgia Datang 
Djakarta, 12 Djan (Mdk) 

Mjssi ekonomi Belgia pimpinan 
Pengeran Albert Sabtu siang tiba 
di Djakarta untuk selama seyekan 
berunding dengan pendjabzt2 pe- 
merintah RI dan swasta2 Indone 
sia dengan tudjuan seperti jang 
dikatakan oleh Pangeran itu 'mem 
buka kemungkinar2 baru bagi pe 
ningkatan expor Belgia ke Indone 
sia, mengadakan joint-ventures 
dan kerdjasama tehnis serta keah 
ian, 

  

  

Tandatangani dua 
perdjandjian 

Selama di Djakarta pimpinan 
missi akan menandatangani dua 
buah perdjandjjan masing2 menge 
nai "Investmen Guarantee" dan 
kerdjasama kebudajaan di Depar 
lu tanggal 15 Djanuari djam 10, 
30. 

Dubes Belgia untuk Indonesia 
Michey Van Ussel sementara jtu 

  

    

   nja meresmikan pameran buku? 
Belgia di Taman Ismail Marzuki. 
Selasa (13/1): rapat keradja de 

ngan perdagangan di De 
perdag, kemudian sorenja dengan 
menteri pertambangan, 

Rabu (14/1): rapat kerdja de- 
ngan menteri perbuhungan, lan 

tas djam 12.00 missj diterima oleh 
Presiden Soeharto di Istana Mer 

je
r | 

sit
i 
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HALAMAN 

5 

pe L2LTA 
SUPAJA PUAS. 
Meaneneneeaan 
"Utusan Malaysia” mengha- 

rapkan supaja Indonesia mem 
berikan lebih banjak lagi beri- 
ta2 chususnja tentang dua ke- 
djadian jang menondjol seka- 
rang ini. 
Jaitu "pembebasan kembali 
beribu ribu bekas tahanan po- 
titik dan penangkapan bebera- 
s orang perwira tinggi AB- Ta 

Kalau kurang puas dengan be- 
rita2 kantor-berita luar nege- 
ri, tentunja dapat tanjakan 
kepada "Pesuroh Jaya” -nja di 
Djakarta. Kalau belum puas 
djuga, Janggananlah harian 
""Merdeka”...   

TIDAK SERUPA. 
ni 

Indonesia sekarang tidak se- 
rupa dengan Indonesia 5 ta- 
hun jang lalu kata "Utusan 
Malaysia” lagi. 
Betul sekali. Oleh sebab itu 
sama-sama-lah memberantas 
penjelundupan di Selat Mala- 
Ka sana 

TERUS TERANG 
aU 
“Utusan Malaysia menjata- 
kan, bahwa ”..... dengan terus 
terang berita penangkapan be- 
berapa perwira tinggi achir2 
ini menimbulkan berbagai 
prasangka dan pemikiran dika 
langan rakjat Malaysia ....." 
Karena adanja pertalian darah 
dan sedjarah! 
Kalau begitu, sama2-lah kita 
berpikir dan berprasangka, 
saudara! 

duit 
(saudara sedjati ) 

KORESPONDENSI 
Kepada sdr.2 D. Palar, Sin 

tjepu (Bandung) dan T.C. Ke 
masang diminta datang ke 

  

tiap hari kerdja antara djam 
09.00 dan 11.00 sehubungan 
dengan hasil pemilihan foto2 
terbaik ”Merdeka” 1969. 

Terima kasih. RED. 

Rp. 1 Miljar 
(Sambungan dari hal. I) 

Mendjadi kota Industri 
dan Budaja 

Tiita2 Gub. Ali Sadikin untuk men 
dijadikan Djakarta kota industri dan 
budaja disambut hargat oleh segenap 
penduduk. Oleh karena ' memanglah 
kegembiraan kehidupan hanja dapat 
Girikmati, djika kita dapat membang: 
gakan diri kita dengan kehadiran in 
dustri2 jang berupa bantuan fisile ba: 
gi produksi keperluan hidup dan di 
samping itu memberikan semarak ba 
Ri tempat didirikan industri? itu. Kota 
lain diduria pada umumnja djuga 
merggardorgkan kemadjuan kotanja 
dengan gemadjuan industri dan ke- 
budajaan. 

Apebila Taman Ismail 'Marzukipun 
dapat memadati kegiatan? kebudaja- 
an, dan dari sana memantjar kegiat- 
ar2 kebudajaan keseluruh ibukota 
chususnja dan keseluruh . Indonesia 
umumrja, maka nama Djakarta seba- 
gai kota budaja djuga akan membe- 
rikan accent jang mengandung mutu. 
Semua bidang tentunja mendapatkag 
upgradirgnja. sesuai dengan perkem- 

h penduduk jang seka- 
dah terhi 4.6 djuta, di 

banding dengan 600.000 dimasa sebe- 
lum perang dunia ke II 
   

Membangun Mesdjia2 
baru 

Dibidang keamaran dan ketertiban 
telah diadakan perluasan dan penam 
bahan fasilitas, antara lain 
membangun sebanjak 77 buah pos 
bolisi tersebar diseluruh kota. Sedang 
di 5 wilajah telah diadakan pula pe 
rambahan kendaraan pemadam keba- 
koran. 

DCI tidak pula melupakan pemba- 
ngunan mesdjid2 di Grogol, Tandjung 
Priok dan memperbaiki mesdjid2 lain 
nja. Sedang Kantor Urusan Agama 
telah mendapatkan tambahan 5 buah 
Balai Nikah 
Tempat rekreasi seperti Bina Ria 

Taman Margasatwa dan Lapangan Mo 
ras dipelihara terus sedang untuk 
menampung lebih hanjak kebutuhan2 
rakjat peningkatan RS2 Swasta men 
djadi RS2 Umum. 

Angka? jang mejakinkan 

Rehabilitasi dan pembangunan dise 
gela bidang tidaklah dapat disebut 
sukses sepenuhnja djika ia tidak sam 
pai memenuhi kebutuhan jang sung 
Ruh? setjara urgensi diperlukan oleh 
masjarekat. Tetapi angka? tentang ha 
sil rehabilistasi dan pembangunan jg 

dan 1966: Rp. 233 djutapmaka 
1960 telah menampakan kemadjuand 
berkat intensitas kerdja, sehingga da 
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itu Kolonel Abdul Kadir seba. 
gai Team Manager, Darmawan 
sapu'ra dan Njoo Kim Bie se. 
bagai coach. (Am) 
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Petindju2 Singapura 
Akan Bertanding Di 

Medan Djakarta, 12 (Ma). 
ego rakjoeaah 

jpd. di Medan akan dilang- 

Cup Dunia 
Dikawal 
200 Polisi 
Mexico 
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jang lsiu, (UPT) 

segi-empat akan 
diikuti oleh perindju2 dari Si 
ngapura — Djakarta — 

Kan mbanjak 0 ena aan 

FIFA ADAKAN 

UNDIAN FINAL 

CUP DUNIA 

  

  

KOTA MEKSIKO — Dewan 

ag n Pp! k 
ganizing Committee juara 

»k Djakarta Kirim 8 
Petindju Terkuat 

»k Djuga Suraba, 
Ti Ketan lan 

Ha ia mat br talas 
jang 3 

Ringan, sedangkan petindiu2 
Djaya jang dikirim ke Medan 
itu adalah petindju2 jang ter " 
kuat, diantaranja beberapa 
petindju nasional jang berha- 
sil menggondol medali emas 
di PON VII Surebaja jg lalu. 
Untuk persiapan ini, dika. 

barkan PERTINA Djaya men 
jelang achir bulan Djanuari 
1970 ini akan menjelenggara. 
kan suatu turnamen tindju se 
Djakarta Raya. Turnamen ma 
na dimaksudkan djuga seba. 
gal suatu pelepasan penat dan 
ketegangan bagi petindju2 
Djaya jang selama ini berla. 

br ia keras dan tekun 
sekali. 

Dilain pihak diperoleh kete 

  

MERDEKA 

ju Famechon terbang, 
Harada melajang 

TA 
#EK

tI 6 tr | Kedjuaraan 

Tindju 

Nasional 

Ditunda 

Djakarta, 12 Ia Pa 

Makassar pada bulan Ma 
Ti 1910 ini, terpaksa ditunda 

Johnny Famechon. ', 
ATAS : Harada melajang ke. 
luar tali ring setelah tangan 

kiri Famechon menemui sasa- 

SAMPING : Harada, 

da babak ke 14 tgi. 6 Djamuari 
jang lalu. (UPI/AP) 

LANNY, LITA 
SUKSES DALAM 
RONDE PERTAMA 
DI VICTORIA 
Melbourne, 12 Djan. (Mdk) : 

5 
#I

ri
3 £ 8 

#3 
4 

HT 

   SENIN. 12 DJANUARI 1970 

    

     
    

     

    

Djakarta, 12 Djan. (Mdk) 
: Dalam "seleksi" hari 
achir pemain Themas 
Cup kita” mendjolang kober 
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MINTARJA, kiri, dam rekannja Djaliteng 
istirahat setelah bertanding. (Gbr. Lukman Seitawan). 

rubber set, tetapi oleh. Panitia di- 

it i     8 
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   Setelah keadaan ini, nampaknja 
Rudy mulaj memberi kesempatan 

ketinggalannja. Dan kita lihat pa 
Ga waktu ini Rudy mulaj sering2 
membuang bola, jang menjebab- 
kan Muljadi berhasil menambeh 
pointrja mendjad! 13—12. Tapj se 
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KESEMPATAN 
TERBAIK! 
RUGI KALAU 
DILEW ATKAN! 

HONDA 
  

TJANTUMKAN NAMA ANDA PADA FORMULIR JANG 
TERSEDIA. -KESEMPATAN TERBATAS SEKALI. 

PERGUNAKANLAH 
KESEMPATAN INI 
SEBAIK-BAIKNJA! 

   

MALAM SELEKSI TERACHIR TEAM THOMAS CUP KITA 

| Djuga Muljadi | 
Tunduk vs Rudy 

mengambil 

demikian djauh Muljad! tidak ber 
hasjj menjamakan. keadaan untuk 
mendjadi 13—13 (djus-lima), kare 

nah Air kita sekarang ini, kita If 
hat bahwa dalam bidang ' tehnis 
permainan kedua pemain tersebut 
dapat dikatakan sama tinggi. Ke 
lebihan Rudy jang menjolok dari 
Muljadi adalah ketjepatan, smash 

serta 

klan, walau dalam keadaan bagaj 
manapun setiap saat ia (Rudy) da 
pat melepaskan smash mautnja, 

mina", ia (Muljadi selalu berusaha 
memantjirg lawannja untuk ber- 
majn dengan rally2 jang pan- 
djang, hai mana untuk melelahkan 
si lawan. Tapi ruparja Rudy tak 
dapat terpantjing oleh taktik Mu! 
Jadi inj, sehingga mau tidak mau 
terpaksa Muljadi mergakui keung 
gulan Rudy Martono dalam pertan 
dingan malam itu. (Am).     
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 Tak Ada Soal ,, Anak Tiri” Dalam Pengiriman Regu Tennis 

Medja Ke Kedjuaraan Dunia Di Munich Kemauan 
(Bagian II — HABIS) 
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“idang he Vietnam, pada waktu tw 
meng perdjalanan pulang pergi Gi 

Tanggung oleh Fedarmi Tenis Medja 
Vietnam, berikut maban dan pengi- 
napen. Wang saku tidak diberikan? 
Dapet dicheci pada wartawan jang 
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