
  

13 p£B 1970 112 PEB. 19709 

  

Hidup lebih nikmat dengan . 

. @SANYO 
NYI 

          

Terpaksa 
menjingkir 

| keatap 
Penduduk Djakarta sekitar 

Bendungan Hilir (samping 
Djalan Sudirman) terpaksa 
menjingkir keatas atap rumah 
masing2 dengan sedikit harta 
benda jang dapat diselamat. 
kan akibat bandjir jang sam. 
pai mentjapai tinggi 2 meter. 

Suatu pemandangan jang be 
lum pernah terlihat adalah 
perahu karet (gambar bawah) 
membawg regu penolong Bri- 
mob jang terpaksa dikerahkan 
untuk menjelama'kan pendu. 
duk2 jang terpentjil. Tampak 
perahu karet tsb sedang meng 
angkut para ibu dan anak2. 

(Gambar? Ipphos/Indopix) 
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   H.B.Jassin Korban 
- Pengarang : 
Pengetjut 

  

ANGKA INDEX BIAJA HIDUP 
BULAN DJANUARI NAIK “ 
DJAKARTA, — Biro Pusat Sta 

tistik mengumumkan harj Selasa 
angka index biaja hidup dibebera 
pa kota besar di Indonesia pada 
bulan Djanuarj jang lalu umum 
nja mengalami kenaikan, bila di 
bandingkan dengan bulan2 sebe 
lumnja. Kenaikan terbesar adalah 
dikota Bandung sebesar 14.93 pCt 
kemudian disusul kota Makassar, 
Djambi, Medan dan Menado. 
Sedargkan jang mengalami pe 

nurunan adalah kota Padang dan 
Jogjakarta. 

Solichin 
Usir Xtaf ' 
Jang Masuk 
Rapat Pemda 
Terlambat 
Bandung, 12 Peb. (Mdk) 

"Keluar !”, perintah Guber 
nur Djawa Barat Solihin G.P 
jang diutjapkan dengan nada 
keras kepada seorang perwira 
ABRI jang terlambat mengha 
diri rapat di "Operation Room 
Pemda Djawa Barat” hari 
Senin, dan "agelojor”.lah per 
wira tsb kepintu keluar. 
Perwira itu, salah satu dari 

beberapa pedjabat jang di. 
"usir” oleh Gubernur Solihin. 
karena datang terlambat pada 
rapat mengenai Bimas Gotong 
Rojong Djawa Barat jang di- 
pimpin oleh Gubernur 

  

sar , 
kerumun2 dimuka pintu ma. 
suk. Mereka tidak berani me. 
masuki ruangan rapat karena 
mereka terlambat dan teruta 

ma karena mereka telah me 
lihat sendiri ada jang dikeluar 
kan dari rapat. (Ant.) 

Vjakarta, 12 Pebruari (Mdk) 
Pengadilan Negeri Istimewa 

Djakarta dengan team hakim, 
jang terdiri dari Anton Abd. 
Rachman Putra SH sebagai Ha. 
ktm Ketua, Nj. Aminah SH dan 
Emmy Somad SH masing2 se. 
bagai Hakim Anggota, pada ha 
ri Rabu kemarin La — 
dangkan perkara , Jassin, 
Penanggung Dijawab Madjalah 
"Sastra", sehubungan dengan 
karangan jang berdjudul "Langit 
makin mendung” tulisan KI 
Pandji Kusmin (nama samaran) 
iang dimuat oleh madjalah itu 
terbitan bulan Agustus 1968 Jl. 

Isi tjerita "Langit makin 
mendung” jang dibatjakan oleh 
Djaksa Dharsono SH antara lain 
mengatakan bahwa Tuhan itu 
se.olah2 merupakan manusia ig. 
telah tua dan memakai katja. 
mata dan djuga vabi Muham- 
mad dan malsikat Djibril digam 
barkan seperti Ka jang 
telah putus asa jang bosan 

hidup disjorga dan me.mudji2 
Tuhan. 

Lebih menghina lagi, demiki. 
sn kata Djaksa, bahwa nabi Mu 
hammad dan Djibril turun ke- 
bumi dengan kendaraan burung 
elang. lalu bertabrakan dengan 
sebuah sputnik buatan manu- 
sia, sehingga dalam tabrakan 
itu Nabi dan malaikat terpen. 
tal diauh, diatuh didaerah Pla- 
nit (Planet Senen tempat wani 
ta2 P). 

Wanita2 P ini lalu menaikkan 
tarifnja dua kali lipat kalau ti. 
dak mereka akan mengadakan 
mogok. Kalau mereka mogok, 
maka akan terdjadilah perzina. 
sn diluar batas sehingga isteri2 
saudara mendjadi korban. Demi 
kian al tuduhan tersebut jang 
telah mengambil sebagian dari 
tufisar2 dari tjerita itu- 

Keterangan H-B. Jassin. 
'Tertuduh H.B- Jassin didenan 

sidang telah membantah bahwa 
tnlisgan itu adalah penghinaan 
terhadap agama Islam dan Tu- 
han. Ia sebagai orang Islam ti. 
dak ada niat sama sekali untuk 
itu, bahkan maksud dari tulisan 
itu sebenarnja adalah djusteru 
urtuk memberantas kemaksiat. 
an dan kebedjatan moral jang 
setjara historis banjak dilaku- 

Malah “nginer" dan Dmaginasi 
in! dipunjai oleh tiap manusia. 
Suasana sidang jang penuh   

     oleh pengundjung itu ketika men 
dengar Dr Hamka memberikan ke 
saksiannja, mendjadj riuh. karena 
kata2 jang diutjapkan oleh saksi 
ahli banjak jang tepat, tap! lutju 
kedengarannja. 

Dalam kesaksian Dr Hamka di 
depan sidang dengan tegas me 
ngatakan. 'Saja bukan orang Is 
lam kalau saja tidak tersinggung 

(Bersambung ke hal. IV) 

Saldju 
Longsor . 
Bunuh 
39 Orang 
VAL d'ISERE, Perantjis — 

39 Orang tewas dalam suatu 
ketjelakaan saldju gugur jang 
telah meagurug satu perkam 
pungan tempat berliburan di 
kota peristirahatan pegunung 
an Val d'sere pada hari Se. 
lasa, demikian menurut sebu 
ah komunike resmi Kemente- 
rian Dalam Negeri Perantjis 
Selasa malam. 

Sebegitu djauh 16 tg da 
ri orang2 jang tewas itu, jang 
kebanjakan terdiri dari muda 
mudi, belum dikenal. Menurut 
kementerian itu, tidak ada se 
raga jang dinjatakan hi. 

Saldju gugur tsb meadjatuh 
kan berton2 saldju keras jang 
kemudian menghantam tem. 
pat liburan itu. 
Mereka jang selamat mem 

beritahukan bahwa rombong. 
an orang2 jang berliburan itu 

kan. Seldju2 
pintu2 dan djendela2 dan 
menghantam dinding? serta 
bagian2 jang lemah2 dari ba. 
ngunan2 — jaitu dirvang ma- 
kan dan di.tangga2. Kebanjak 
an dari muda-mudi ibu, ji 
mssih berada diti 
telah selamat. “Ag 

we 

  

   

Laman LAM Luna smaa, 

PIDR PUSYAKAAN | 

|” Menteri Siwabessy Andjurkan Suntikan TCD Untuk Tjegah Penjakit Menular 

38 Pasien Rumahsakit 
Ditolong Pasukan KKO 

Dari Bandjir 

    

DJUGA ANG60TA2 KOMDAK VII BANTU 
Djakarta, 12 Feb. (Mdk). 

Menteri Kesehatan Prof, 
Dr. Siwabessy di Istana Mer. 
deka, hari Rabu telah mela 
porkan kepda Preisden Suhar 
to tentang Rumah Sakit Jaja 
san Di dilanda 
bandjir. Rumahsakit Jajasan 
Djakarta Selasa malam telah 
dilanda bandjir akibat hudjan 
jang lebat pada malam tsb. 
Air setinggi 2 meter telah 
menggenangi Rumah Sakit tsb. 
Untuk menjelamatkan orang 

Crang sakit jang dirawat di Ru 
mah Sakit itu, telah didatang 
kan pasukan2 katak dari 
KKO untuk membantu meng 
ungsikan mereka. Menurut 
Menteri Siwabessy t'dak ku. 
rang 38 pasien jang ferdiri da 
ti pria/wanita telah diungsi- 
kan ke Komdak VII Djaya. 
Dikatakannja djuga 
Komdak VII telah turun ta- 
ngan untuk membantu para 
pasien tsb. 

Disamping itu Kepala Ru- 
mah Sakit Umum Pusat Tjip- 
tomangunkusumo telah pula 
memberikan pertolongan, ba- 
ik berupa obai2an “ataupun 
berupa tenaga perawat, 

Siwabessy mengatakan lagi 
bahwa para pasien jang diung 
sikan tsb. pada waktu imi ke- 
seluruhannja .telah dipindah. 
kan ke RSUP Tjiptomangun- 
kusumo dan RS Persahabtan. 
Tidak seorangpun dari para 
pasien tsb. jang meninggal. 

Tindakan Preventif 
Manga Gear, Mn 

djurkan kej segenap ja. 
rakat jang tertimpa bandjir agar 
menjuntikkan dirinja terutama 
suntikan TCD sebagai tindakan 
preventif terhadap kemungkin. 
an2 terdjangkitnja penjakit me 
nular. Menurut Menteri tindak- 
an preventif ini peni sekaH 
Jana mentjegah wa 

Menjin, Health Insu. 

  

224 PENJELUNDUPAN ' 
DIGAGALKAN POLISI J 
DI SUMATERA 
MEDAN Sebanjak 224 

kali usaha penjeluadupan te. 
lah dapat digagalkan dengan 
388 crang pelakunja ditangkap 
oleh pihak Kepolisian diberba 
gai daerah di Sumatera sela- 
ma tahun 1969 jang lalu. 

Assisten Operasi Krordina 
tor Antar Daerah Kepolisian 
(Korandak).I Sumatera, KBP 
Suwarno Surycputro dalam 
keterangannpa kepada "Anta- 
ra” mendjelaskan, bahwa da. 
ri ke-224 penjelundupan tsb 

depat disita barang2 

njelunduvan itu, 189 kali ada 
lah penjelundupan  barang2 
lux, tekstil dan kelontong dan 
barang2 lainnja. 
  

dak keberatan terhadap ongicos 
jang, tinggi, karena pembajaran 

rhadap ongkos2 tsb. tergam. 
ad kepada sipembajar. Kalau 
Ipembajar sanggup anna, 

ongkos jang tinggi kepada 
ter, bukan merupakan suatu 
persoalan, 
bahwa antara Ikatan Dokter 
Indonesia dan Depkes tidak ada 
pertentangan2. 
..Bitjara tentang Rumah Sakit 
Baptis di Bukittinggi Siwabessy 
Oa 

nja tidak tuny 
Menieri Kesatuan atau Mata 

ri Agama, tetapi pada DPRD 
Sumatera Barat, 

Adapun daerah? ibukota jang dise 

rang bandjir kemarin itu antara lain 

Tin, persimpangan air mantjur depan 
Bank Indonesia (sasaran bandjir jang 
sudah tradisionll) sehingga tidak se 
dikit kendaraan2 jang mogok. Ban- 
djir di djalan2 ramai ini bukan dise- 
babkan got2 jang tumpet melainkan 
memang terlihat meluapnja kali? Ke 
bon Sirih dan Tanah Abang terutama 
Waktu tengah malam Selasa-Rabu ke 
merin. ” 

Selain kerugian materitl bagi pen- 
duduk2 jang tertimpa bandjir, maka 
Gjuga aliran listrik serta hubungan 
tilpon terganggu dibeberapa tempat. 

Sebegitu djauh belum diperoleh ka 
bar tentang korban djiwa. 

  

Madjalah Kiri Beirut 
Fitnah Pres. Suharto 

BEIRUT, — Sebuah madjalah 
kiri jang terbit dj Beirut bernama 
"Al Ahrar' baru2 ini telah melan 
tjarkan suatu fitnahan terhadap 
Presiden Suharto didalam satu ar 
tikel jang disangkut pajtkan de 
ngan kedjadjan2 di Irak. 

Fitnahan madjalah Al Ahrar itu 
senada dengan siaran? Gerpol 
dari antek2 Gestapu-PKI jang ada 

diluar negeri selama jni, 
Menurut madjalah itu, jang da 

lam tulisannja itu bermaksud mem 
bongkar tudjuan2 komplotan di 
Irak baru2 ini, maka tjara2 jang 
dilakukan oleh Djendera! Suharto 
di Indonesia samalah halnja de 
ngan apa jang dilakukan komplo 
tan tersebut dengan menghabiskan 
tokoh2 Baath dan komunis. 

  

PENJEDAP MASAKAN 

EVA Rodriguez, umur 12 tahun, mengenakan pakalan mini (atas kiri) jang 

  

Cokek JI KJINO-MOTO 
PURE MONOSODIUM GLUTAMAPF 

NO: 6905 TH. XXI TH. REP XX 

mengakibatkannja diskors dari sekolahnja di Dallas, Texas, selama 3 hari bulam 
Desember lalu. Kemudian Eva muntjul disekolah dengan pakaian maxi serendah 
mata-kaki tapi toh masih mendapat hukuman dari pimpinan sekolahnja 
kali int 10 hari. Menurut kepala sekolah mini Eva itu adalah terlalu pendek, 
sedangkan maxi terlalu pandjang sehingga dianggap dapat membahajakan. Tang 
gal 16 Feb. nanti Eva akan kembali kesekolah, katanja dengan mengenakan 
Pakaian "midi (dari kata middle) atau antara pandjang dan pendek. (AP). 

  

Tiga Arab Lempar 
Granat Di Airport 

Murich, 12 Peb. (Mdk) 

buah granat tangan kearah 
sebuah bis berisi penumpang? 
pesawat terbang Israel dekat 

lag n terbang Munich, se 
Maulana dua kawannja mele. 
dakkan sebuah bom dalam ka 
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Dalam peristiwa tsb 11 
orang mendapat luka? dan se 
begitu djauh satu orang Israel 
dinjatakan tewas. 
Serangan tsb terdjadi sehari 

setelah sebuah pesawat pe. 
mumpang jet Mesir mengada 
kan pendaratan darurat dila- 
pangan terbang itu djuga. 
Menurut keterangan dianta 

ra penumpang pesawat Israel 
tadj terdapat anak Menteri 
Pertahanan Moshe Dayan, ber 
nama Assaf Dayan, seorang 
aktor, jang sedang menudju 
London. 

Seluruh organisasi gerilja. 
wan Arab menjatakan tidak 
tahu.menahu tentang perbuat 
an terror tsb. Di Bonn, Peme. 
rintah Djerman Barat telah 
mengutuk keras tindakan itu. 
Dua dari pemuda Arab tsb 

terpaksa dirawat dirumah sa. 
kit karena luka2 jang diderita 
mereka akibat tembakan po- 
lisi dan ledakan bom didalam 
kamar tunggu. Seorang lagi 

Munich 
1 ORANG ISRAEL 
TEWAS, 11 LUKA2 
djuga tertangkap. 

Jordan genting ? 
Dari Amman, ibukota Jor. 

dan, menurut kabar2 saat ni 
timbul kegentingan antara pe 
merintahan Radja Hussein de 
ngan pihak komando2 Arab di 
negara itu. Hari Selasa Peme 
rintah Jordan mengumumkan 
ketetapan2 jang membatasi 
ruang gerak geriljawan2 se- 
perti larangan berdemonstrasi, 
penjimpanan sendjata dan 
penerbitan2 tanpa izin 
Para geriljawan dikabarkan 

telah mengantjam petjah pe. 
rang saudara dinegara itu. 

  

SEORANG MENTERI 
AKAN HADIRI 
KONPERENSI ISLAM 
KATA ADAM MALIK ? 

Djakarta, 12 Peb. (Mdk) 
Menlu Adam Malik atas per 

tanjaan pers Rabu siang dk 
Istana Merdeka, mengatakan 
bahwa missi Anwar Sani baru 
baru ini keluar negeri ialah 
untuk mengumpulkan bahan2 
tentarg KTT Islam dar Kon. 
perensi Non Blok. 

Menlu Malik mengatakan 
bahwa Indoresia akan hadir 
dalam Konperensi Tingkat 
Menteri Negara2 Islam jang 
akan dilangsungkan di Djedah 
pada tgi. 23 Maret jang akam 
datang. Ia sendiri tidak dapat 
hadir pada konperensi tsb, ka 
rena ia sedang melakukan mu 
hibbah keluar negeri bersama 
Kepala Negara. Perutusan In 
donesia ke Djedah itu nanti- 
nja akan dipimpin oleh se. 
orang jang berpangkat Men. 
teri. Tentang Konperensi Dje 
dah itu, Menlu Malik menga. 
takan terdapat dua pendapat, 
Negara? RPA, Libya, Sirya, 
Irak dan Sudan lebih tjende. 
rung kepada diundurkan, se- 
dangkan negara? lainnja me. 
nginginkan akan dilangsung 
kan pada tgl. 23 Maret jad. 

Tentang Konperensi Non Blok jang 
akan dilangsungkan itu, Malik menga 
takan bahwa Mal tsb. sedang dima- 
tangkan oleh sebuah Panitia Persiap- 
an. Djika nanti Panitia Persiapan 
akan terdiri dari para Menlu, besar 
kemungkinan konperensi tsb. dilang- 
sungkan sekaligus dengan Konperensi 
Tingkat Tinggi. Direntjanakan konpe 
rensi tsb. akan dilangsungkan di Da 
russalam, Tanzania. 

Pengelompokan. 
Atas pertanjaan lainnja tentang 

pengelompokan? parpol? jang disaran 
kan oleh Kepala Negora, Adam Malik 
mengatakan bahwa saran Presiden 
Soerharto itu baik. Mai tsb.” dapat 
memberikan effistensi dalam Pemilu 
jang akan datang. “Menurut Menlu 
pengelompokan tsb. tidak perlu terdi 
ri dari Nasio spiritail dan Kar- 
ya, tetapi tfuk 
materiil sadja. Tidak perlu partai? tsb 
bergabung dan hal tsb. Bukan pula 
merupakan suatu kerugian bagi par. 
tai2 

Mendjawab pertanjaan lainnja ten- 

      

   

    

   
   
   

   



   

     

  
      

Djakarta, 12 Februari (Merdeka). 

Dua bandit jang masih muda remadja, pada hari Senin, 
sekitar djam 4.45 mendjelang pagi jbl., jang telah ditjurigai 

digudang2 melakukan pentjurian barang2 tekstil Pelabuhan 

'Tandjung Priok, dengan djalan merusak kafja djendela gu 

dang jang rjukup finggi (7 meter), telah dibekuk oleh petugas2 
Sektor/KP3 Tg. Priok dan Keamanan PELNI. Sebelum itu 

para petugas itu telah djuga dapat menangkap seorang jang 
ditjurigai pada djam 24.30 disekitar setasiun K.A. Tandjung 

Priok beserta barang buktinja, jakni 2 (dua) pies tekstil ja 
didjualnja. Penjergapan pentjoleng pelabuhan 

dangan ska Babak Bejad jang kompak anta 

. 
tai 

ra KP3 dan Bagian Keamanan PELNI. 

509 Ton 
Karet 

Tenggelam 

Singapura, 12 Pebruari (Mdk): 
Sedjumlah 500 ton karet alam 

asal Indonesia seharga US$.100. 
000,— telah tenggelam di: 
an dekat dermaga Clifford Pier, 
Singapura hari Selasa pagi. Ka. 
ret itu merupakan muatan ter. 
penting dari kapal barang milik 
Belanda "Wadden Zee”, jang di 
pakai untuk operasi oleh mas- 
kapai pelajaran Tandjung Sela 
tan Shipping Co. dari Indone. 
sia, disamping adanja muatan 
Nana cargo dari: kota Ban: 
Ijarmasin- 
Awak kapal jang berdjumlah 

17 orang, termasuk dua orang 
Belanda, jaitu nachoda dan mu 
alim kepala, mentjapai daratan 
dengan selamat dengan bantu- 
an sekotji kapal. 

Kapal "Wedden Zee” tsb ber 
ada dalam perdjalaran menudju 
Singapura dan telah membuang 
sauh diudjung dermaga, waktu 
hari Minggu jang lalu. Muatan 
jang berupa 500 tom karet dan 

  

general cargo itu sebenarnja ha , 
trus dibongkar dan diserahkan 
kepada salah satu maskapai di 
Singapura hari Selasa kemarin. 
Menurut keterangan manager 
maskapai perkapalan "Oddam 
Hock Trading Company” Ng To 
Seng, karet tersebut masih ada 
dalam ruang lambung kapal jg 
tenggelam itu. (AFP) 

£ 
SG 

M. ISCHAK akan mengeluar. 
kan tiga bies (gulung) textil 
melalui 'obang djendela ka. 
tja, (SG) 

  

Banjak Hambatan 

Dalam Mengusut 

Tindak Korupsi 
4 

”KEBIDJAKSANAAN INTERN” SANGAT 
DISAJANGKAN, KATA ASSISTEN OPERASI 
KORANDAK 1 SUMATERA 

Medan, 12 Peb (Mdk) 
Pihak Kepolisian diberbagai da 

erah di Sumatera telah berhasil 
mengusut dan memeriksa 10 per 
kara korupsi didaerahnja ma- 

sing: 
Assisten Operasi Korandak:l 

Sumatera, KBP Suwarno Surjo 
putro mendjelaskan, bahwa dari 
laporan2 tentang berbagai “ben- 
tuk kriminalitas jang terdjadj se 
lama tahun 1969 diseluruh daerah 
Kepolisian di Sumatera tertjatat 
10 perkara korupsi jang telah dj 
usut dan diperiksa oleh pihak Ke 
polisian setempat, tidak diperoleh 
pendjelasan lebih landjut tentang 
"kaliber? korupsi jang diusut teta 
pi perkara2 tsb. sekarang telah 
selesai diperiksa dan diserahkan 
kepada pengadilan setempat. 
Mendjawab pertanjaan sekitar 

pemberantasan korupsi KBP Su 
warno mengakui. bahwa apa jang 

    

dilakukan terhadap masalah ko- 
tupsi baru sebahagian ketjil sa 
dja, karena perbuatan korupsi te 
lah demjkian meluasnja, sehingga 

banjak rintangan dan hambatan2 
dalam pengusutan dan penindakan 
nja. 
Suwarno djuga sangat menja 

jangkan. bahwa banjak diantara 
para pedjabat darj sementara in 
stansi jang melakukan sematjam 
"kebidjaksanaan” setjara intern 
didalam menindak korupsi jang 
terdjadi didalam instansinja. 

Oleh karenanja Suwarno meng 
andjurkan agar para pedjabat2 
dari instansi jang bersangkutan 
berani mengorbankan orang2 jg 
bersalah dengan menuntutnja ke 
depan pengadjian, demi untuk me 
njelamatkan harta dan kekajaan 
dari instansi jang bersangkutan, 
demikian KBP Suwarno. (Ant) 

    

Salah seorang dari tiga pentjoleng ini, beberapa waktu jl. 
melutjuti dan menjiksa dengan pisau silet pe'ugas 

HANMAR jang sedang pada malam hari dengan bertugas 
bantuan kawan2nja. Pentjoteng jang menjiksa petugas: HAN 
MAR ini bernama Ischak, sebagaimana diterangkan kepata 
"Merdi ”, adalah seorang pentjoleng jang sudah kawakan, 
jang telah mengetahui benar2 tentang seluk beluknja pergu- 
dangan d: Pelabuhan Tandjung Priok. Walaupun umurnja ma 
sih sangat muda, akan tetapi dibawa oleh keberanian dan wa 
takrja jang bandel, ia mendjadi terkenal dikalangan kawan2 
nja dan ditakuti pula oleh kawan2nja, sehingga memegang pe 
ranan penting dalam soal kedjahatan2 di Pelabuhan, djuga se- 
bagai otak dari matjam2 pentjurian dipelbagai tempat di Pela 
buhan. 

Ketiga oknum pentjoleng itu adalah: 1, Lulu bin Tz 

rin, 2. Moch. Ischak bin Karya, dan 3. Riva'i bin Mad. Al 

jang masing2 berumur 20 tahun. 

Masuk Gudang 

   

Melalui 

Djendela Tinggi 7 Meter 
Uatuk memperoleh peneliti- 

an jang lebih mendalam ten. 

tang bagaimana tjara2nja me 

reka dapat melakukan perbua 
tan pentjolengan itu, dimana 
mereka dapat merusak katja 

gudang, walaupun tjukup ting 

gi sampai 7 meter, maka para 

petugas baik dari pihak Ke- 
amanan PELNI, maupun pe- 
tugzs2 KP3 dan petugas? lain 

nja berkepentingan turut me 

njaksikan djalannja peristiwa 

rekonstruksi jang diselengga- 

rakan digudang, dimana para 
peatjoleng itu melakukan ke- 
djahatannja. Dari rekonstruk 
si jang diadakan itu ternjata 
bahwa tjara2 jang dipraktek. 

kan oleh mereka adalah sa. 
ngat lihay dan merupakan sua 

tu hasil perentjanaan kedja- 
hatan jang telah.lamag dipela 
djari oleh mereka. Otak dan 
penggerak daripada praktek2 

peatjurian digudang2 itu, me. 

nurut analisa polisionil, tim- 

bul dari Ischak bin Karya. 

Mereka dengan gesit menaiki 
saluran2 air jang berada dipo 
djok gudang dan langsung ke 

djendela jang telah dirusak 
terlebih dulu. Djuga barang2 

tekstil jang telah dapat di. 
kuasai oleh mereka, dikeluar 

kan dari lobang2 djendela itu 
- djuga. 

Lulu dan Rivai disergap 
@ipelabuhan perahu P.A 

Dalam pemeriksaan jang di 

lakukan, Ischak telah menga. 
kui, bahwa sehabisnja ia me. 
lekukan pentjurian itu di Gu 
dang 102 Selatan, ia mengam 
bil tekstil sebanjak 6 (enam) 

gulung bersama2 dangan 2 

(dua) orang kawannja. Dgn 
keterangannja itu, maka diper 

oleh suatu petundjuk untuk 
siapa jang mendjadi kawan 

nja itu, jaitu Lulu dan Rivai. 
Dan pada djam 4.45 tibalah 
saat jang menentukan, dima- 
Na kedua orang jang mendja 
di kawan Ischak ini dapat di 
bekuk di Pelabuhan Perahu 
Port Administrator, beserta 
barzng buktinja beruna 2 
(dua) gulung lagi tekstil ha- 
lus, jang telah disemtunjikan 
diperahu2 P.A. jang dimaksud 
kan. 
Barang bukti jang berupa 4 

(empat gulung kain bahan ba 
dju wanita "Jo Jo”, telzh di 
serahkan kepada pihak jang 
berwadiib di Tg. Priok untuk 
digunakan sebagai barang 
bukti. 

Lebih djauh dapat diterang 
kan. behwa Lulu bin Tamrin 
ini berasal dari Gornntal», Ia 
tidak bekerdja dan tidak mem 
punjai alamat. jang diketahui 
sehagai gelandangan disekitzr 
Setasiun K.A. Tg. Priok. Moch. 
Ischak bin Karya, adalah se. 
orang pemuda jang beraszl 
dari Surahaja, bertemvat ting 
gal di Kandang Babi Gang 
IV/164. Tandjuag Priske Dan 
crang jang ketiga adalah Ri. 
vai hin Mad Ali herasel dari 
Bandune alamat Rawa Badak 
Gang 1T/120 — II RW 07 Tan 
ding Priok. 
Demikian keterangan jang 

diperoleh "Merdeka" dari 
Pds. Kepala Keamanan Pelmi 

Tandjung Pribk Arwan Dja. 
mat, jang telah berhasil me- 
nangkap 3 orang pendjahat 
pelabuhan, dalam bentuk sua 
tu kerdjasama jang baik dgn 
pihak Kokampel Tandjung 
Priok. 

OPERASI GABUNGAN 
ABRI MENUMPAS SISA2 
G. 30. S./PKI . 
Semarang, 12 Peb. (Mdk) 

Operasi Gabungan ABRI 
jang terdiri dari Dim 9714/Se 
marang dan Bataljm Infante 
ri 404 jang bara2 ini dilantjar 
kan dalam rangka meningkat 
kan kewaspadaan menghadapi 
bahaja latent sisa2 G.30.S/ 
PKI, berhasil "meadjaring” 
Gan menangkap 9 orang jang 
ditjurigai. 

Kedjahatan 
Di Sumatera 
Tahun Lalu 
Meningkat . 
11.747 PERAMPOKAN 
DAN PENTJURIAN 

MEDAN, 12 Pebruari (Mdk) 
Perbuatan2 kedjahatan, seper 

ti perampokan. pemerasan, pe. 
nganiajzan, pentjurian, bunuh 
Giri dan penjelundupan selama 
tahun 1969 jang lalu diseluruh 
dzerah di Sumatera ternjata te- 
lah meningkat mendjadi 23.418 
kedjadian Sedangkan dalam ta 
hun 1968 hanja tertjatat 21.865 
kediadian. 

Menurut keterangan Assisten 
Operasi Koordiaator Antar Dae 
rah Kepolisian (Korandak).I Su 
matera, KBP Suwarno Surjopu. 
tro, maka dari 23-418 kedjadian 
15.135 kedjadian telah selesai 
diusut, sedangkan selebihnja ma 
sih dalam pemeriksaan. 

Dari kedjadian2 tsb 11.747 be 
rupa perampokan dan pentjuri- 
an biasa, 77 kali diantaranja 
menggurakan sendjata api. 3.820 
penganiajaan berat 11 diantara 
nya dengan sendjata api, 288 
pemerasa»/antjaman" 272 kali 
rembuauhan 22 kali mengguna 
«an sendjata api, »embakaran 

kebakaran 137. pentju 
likan 6, kedjahatan jarg melang 
gar kemerdekaan orang lain 
357, bunuh diri 110. korupsi 10, 
penjelundupan 224, kedjahatan 
thusus djudi 25 kali dan ke. 
djahatan anak2 1.570 kali 

Sedangkan kedjahatan jang di 
lakukan oleh oknum2 ABRI ter 
tjatat 23 kali. 

Vari sekian banjak data2 jg. 
dikumpulkan dari seluruh dae. 
rah di Sumatera Itu, KBP Su 
warno mengakui. bahwa ang. 
ka? tersebut belumlah menun. 
djukkan angka jang sebenarnja 
karena masih banjak lagi ke- 
djadian2 jang tidak dilaporkan 
kepada Polisi setempat, mel 
kan ditackle oleh instan: 

  

      

lain 

  

  

2 Penduduk Tjempaka Putih Ditangkap Atas 
Tuduhan Terlibat 630S-PK: 

TIDAK ADA HUBUNGAN DENGAN DJUAL-BELI 
JAJASAN HARAPAN KITA, KATA PEN DAM WIRJADI SH. 

Djakarta, 12 Peb. (Mdk) 
Kepala Pendam V/Djaja 

Let. Kol. Wirjadi SH inene. 
rangkan kepada pers kemarin 
bahwa penangkapan dan pe. 
naharzn atas diri Moh. Jamin 
bin Amsar dan Safei bin Am. 
ser, kedua2nja beralamat Kam 
pung Benda Barat Rt. 0013/03, 

Kel. Tjempaka Putih, adalah 
dalam Dengan penumpasan 

Sai SAAT. gr 
Let. Kol. Wirjadi SH, karena adanja 
@ibeberapa surat kabar barian mau 

pun mingguan jang merjatakan bah 
. wa penangkapan itu dilakukan oleh 

Koramil Tjempaka Putih karena ke 
dua okrum tsb. tiduk mau merdjual 
terahnja kepada Jajasan Harapan Ki 
ta (ajasan ini diketuai oleh Ibu 

  

Tien Soeharto — Red. Mdk). 
Let. Kol. Wirjadi SH menegaskan 

sekali lagi, bahwa terlepas dari ada 
tidaknja usaha pembelian tanah oleh 
Jajasan Harapan Kita, penangkapan 
Gan penahanan terhadap Moh. Jamin 
dan Sjafei adalah dalam rangka pe: 
numpasan G 30 S/PKI dimana kedua 
nja terlibat didalomnja 

Didjelaskan lebih landjut bahwa 
dalam pemeriksaan pendahuluar, mi: 
sing2 telah memberikan pengakuan 
sebagai berikut: i. Moh. Jamin bin 
Amsar: Pada tahun 1964 telah mess 

kukan sumpah partai (sumpah setia 
kepada PKI) dihadapan Surjadi sela- 
ku Ketua Grup PKI. Dan tgl. 20-8-65 
s/d 28-8-65 mengikuti latihan kemi. 
literan di Lubang Buaja. Tgl. 29965 
dipanggil kembali untuk bertugas di 
Lubang Buaja, dimara ia kemudian 
Giperlengkapi dengan pakaian sera 
gem, sendjata dan tanda2 pengenal 
iainnja. Tgl. 1-10-65 sewaktu diada 
kan/dilakukan — penjiksaan/ pembunuh 
an terhadap para Diondral ia menja 
lankan tugas pengamanan di Lubang 
Biaja. Pada waktu Lubang Buaja di 

   

  

seperti Kedjaksaan, Bea & Tju 
kaj atau "Polisi Chusus”. (Ant) 

« 
TANAH OLEH 

kepung dan dapat dikuasai pasukan 
ABRI pada tgi. 3 Oktober "85 dapat 
lolos dan menjemburjikan diri. 2 
Sjafei bin Amsar: Sedjak tahun 1964 
mendjadi anggota PNI ranting Gg 
Betjang/Tjempaka Putih dan turut me 
ngikuti latihan militer di Lubang Bua 

  

ja dari tgl. 20865 s/d 25-4-65 serta 
pada muiam harinja mendapat kur 
tus2 dari Major (U') Sujono alias Pak 
Imam. Dari tgl 200-85 “/d 3-10-65 
kembali ke Lubang Buaja dan bertu 
gas ber-sama2 dengan Moh Jamin 
(PAB) 

MERDEKA 

   

DUBES MONGOLIA 
SERAHKAN SURAT 
KEPERTJAJAAN 

Indonesia 
Tetap Anti 
Kolonialisme 
KATA PRESIDEN 

Djakarta, 12 Pebr. (Mdk) 
Duta Besar Luar biasa dan Ber 

kuasa Penuh Republik Rakjat 
Mongolia, T. S. Demjadavag. Kabu 
pagi telah menjerahkan surat2 ke 
perijajaannja kepada Presiden 
Soeharto di Istana Merdeka. Upa 
Yara penjerahan tersebut dihadi 
Ti djuga oleh Menlu Adam Matik, 
pedjabat2 tinggi Deplu serta staf 
Kedubes Mongolia. 
Dalam pidato pengantarnja du 

bes tersebut mengatakan, bahwa 
Pemerintah dan Rakjat Mongolia 
Gengan penuh perhatian mengiku 
ti politik hjdup berdampingan se- 
tjara damai dan non alignment jg 
dianut oleh Pemerintah RI. Politik 
tersebut menambah saling penger 
Wan diantara bangsa? dan meru 
pakan sumbangan jang berharga 
dari Rakjat Indonesia terhadap 
usaha sutji utk menghindarkan 
ummat manusia dari api pepera- 
ngan jang baru. 

Presiden Soeharto dalam pidato 
djawabannja menegaskan kembali 
bahwa Republik Indonesia senan- 
tiasa mendjalarkan politik luar 
negeri jang bebas aktif, anti ko- 
lonjalisme dan imperjaljsme da- 
lam segala bentuk dan manifesta 
sinja, ikut serta ' mengusahakan 
terlaksananja ketertiban dunja 
jang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan 

sosial. : 
Oleh karena itu, bangsa Indone- 

sia ingin bersahabat dengan se- 
mua bangsa didunia. tanpa me- 
mandang sistim sosial jang berbe 
da, atas dasar saling harga meng 
hangaj dan sama deradjat, berusa 
ha mengembangkan kerdjasama 
jang saling menguntungkan, sa- 
ling menghormati kedaulatan ma 
sing2 dengan mendjauhkan setiap 
kemungkinan saling mentjampuri 
urusan dalem negerj negara lain. 

UGM Dapat 

Rp.227, 5 

Djuta 

Tahun Ini 
TAPI MASIH DJAUH 
DIBAWAH. KEBUTUHAN 
MINIMAL SETAHUN 

Jogjakarta, 12 Peb (Mdk) 
Tahun cdjaran 1970 jri, Univer 

sitas Gadjah Mada diperkirakan 
akan mererima anggaran untuk ke 
pentingan rcutine sebanjak Rp 
227.5 djuta. dari djumlah kebutu 
han minjmal setahur  sebanjak 
Rp 660 djuta jang telah diadja 
kan. Sedangkan djika mengirgin 
kan perkembangan jang sesuai de 
rgan keirginan UGM, maka per 
hitungan itu tidak akan kurang 
dari Rp 15 miljard untuk tahun 
1970 ini 

Dalam tahun 1969. UGM harja 
menerima sebinjak Rp 140 ajaa 

dari djumlah Rp 600 djuta jang di 
adjukan. Dari djumlah jang djte 
ima itu sebanjak 3 pCt adalah 
untuk kepentingan menggadji pa 
ra pegawairja 

Diperoleh keterargan iebih lan 
djut, bahwa berdasarkan — pernj 
tungar. maka kapasitas maksimam 
jang baik bagi Universitas Ga 
djah Mazda sekarang ini sebenar 
nja harja untuk mahasiswa seba 
riak 6000 — 7000 orang sadja 
setja akan kalau agak dipaksa 
af, akan mampu menampung se 

barjak 10.000 orang. (Ani) 

  

  

  

    

    

      
        

    
         Oleh . Koresg 

ADA suatu masa dimana da. 
erah Ji menundjukkan sikap 

modal asing. Seka. 
rang agak berbeda keadaannja. 
Menurut kesan kita, jang lebih 
menondjol sekarang jalah sikap 
dingin, atjuh tak atjuh terhadap 
ada tidaknja modal dari luar 
jang mau masuk daerah ini. Si- 
kap ini terutama terdapat dalam 
diri tokoh2 pemegang posisi 
Tan pemerintahan sipil didae 

al Jogja. 
Melihat fakta2nja, diperkuat 

pengamatan pelbagai kalangan, 
kita tjenderung pendapat 
bahwa sikap dingin itu dikarena 
kan besarnja pengaruh pikiran 

Fintah Daerah hg memang Uk rintal ig 
comnitted pada Papan 
Kesibukan menjelesaikan keri. 
tjuhan2 routine telah mengabur 
kan fikiran bahwa banjak ke- 
ritjuhan2 itu sebenarnja akan 
hilang kalau sadja orang tidak 
salah pidjat. Tertjiptanja favou. 
rable business environment mi. 
sainja kurang dilihat sebagai 
sesuatu jang urgent harus dita- 
ngani lebih dulu, sebaliknja 
membiarkan (kalau tidak meng 
adakan sendiri) puagutan2 in. 
konstitusionil jang djustru :ne. 
rusak iklim jang masih banjak 
harus diperbaiki. 

"Rakjat Jogja punja daja beli 
kuat, Kalau daja belinja rendah, 
apalagi merosot, tentu tidak 
mampu membeli Nalo, Lotto dan 
matjam2 buntut. Djadi jg. perlu 
adalah bimbingan kepada rakjat 
bagaimana mengalokasikan pe- 
ngasilannja sehingga bermanfa 
at bagi hidupnja sehari2”, demi 
kian seorang tokoh berposisi 
penting dalam pemerintahan da 
erah menerangkan didepan pen 
dengar2?nja- Ungkapan ini bukan 
sadja mengagetkan, tetapi dju 
ga memaksa orang bertanja: 
bisakah dari teori2 sematjam 
itu lahir kebidjaksanaan jang 
mengenai sasaran? 

   
KONOMIS, semua dae. 
rah di Indonesia sedang 
sakit. Meski demikian 
terdapat perbedaan2. Sa. 
ma2 sakit, Jogja lebih 

serieus sakitnja, tetapi si sakit 
memandang enteng segala sesu 
atunja Disini letak sebabrja me 
ngapa tokoh2 pimpinan daerah 
Inenampakkan "sikap adem-ajem 
sadja selagi lain2 daerah dilipu 
ti suasana rame ing gawe. 

"Dibandingkan dengan dae. 
rah2 lain, pembangunan daerah 
ini boleh dikatakan terlantar” 
demikian laporan team survey 
Gadjah Mada (1968). “Dalam 
periode PNSB 8 tahun (1961— 
1969) Daerah ' Istimewa Jogja. 
karta menjiapkan Rentjana Pem 
bangunan Daerah jang tjukup 
komprehensif jang diselesaikan 

“oleh Deperda (Dewan Peran. 
tjang Daerah) tetapi hasilnja 
terrjata tidak nam»ak, karena 
terlalu ditekankan pada tudju. 

  

   

              

   

      

an2 politik. Dewasa ini pada 
waktu Pemerintah Pusat deng. 
an Bappenas sangat sibuk me- 
ojiapkan Rentjana Pembangun. 
an Lima Tahun (1969—1973), 
DPRDGR DIJ memutuskan un. 
tuk membubarkan Badan Koor 
dinasi Pembangunan Daerah 
(Bakopda), dengan alasan bah 
wa badan ini tidak menjelesai. 
kan pekerdjaan apapun sedjak 
dibentuk. 

Tanda2 jang kurang menggem 
birakan inj sebenarnja meng- 
gambarkan usaha2 pembangunan 
jang kurang  terkoordinir pada 
tingkat Pemerifitah Daerah. Pem 
banguran2 jang terdjadi — disa 
sara-sini merupakan usaha2 tam 
bal sulam'. Demikian laporan team 
survey Gadjah Mada. 
APAKAH masjarakat diluar pe 

merintahan didaerah Jogja rrimo 
sadja pada keadaan demikian? Mu 
la2 tidak. Ada saran2 atau kritik2 

Sentimentil 

          

Pembesar2 
Jang 

    

kan orjentasi baru. 
Lebih berkuasanja perasaan dia 

tas ratio injlah jang mendjadi sa 
lah satu sebab mengapa dikala 
ngan masjarakat kemudian timbul 
sikap atjuh tak atjuh terhadap 
baik buruknja keadaan. 'Apa gu 
na susah2 membuat saran atau 
kritik kalau itu hanja boleh beri 
si pudjian belaka?” kata orang2 
jang punja beberapa kali pergala 
man dalam hal itu. 

ETJUALI 'bekas ibukota 
RI, 'kata perdjoangar', 
Jogja djuga dikenal seba 
gai 'kota pusat pendijdi 
kan. Gadjah Mada. uni 

versitas jang Desember 1969 ini 
berusia lebih dari 20 tahun pada 
tahun 1968 tertjatat punja maha 
siswa tidak kurang dari 18.000 
orang, 800 orang tenaga penga- 
djar. Disamping itu masih ada la 
gi 42 lembaga pendidikan tingzi 

Dari Semua Daerah Indonesia Jang 
Sakit, Jogja Lebih Serius Sakitnja, 
Dam Si-Sakit Pandang Enteng Semuanja 

membangur. disampaikan, baik 
langsurg pada Pemerintah Daerah 
maupun tidak lewat perorargzan 
jang memegang kedudukan kuniji 

nja hilarg ditelan tum 
pukan arsip kalau bukan keran- 
djang sampah. Tidak ada targga 
pan sama sekali. Lebih2 kalau aga 
bagian saran atzu kritik itu jang 
dirasakan menjinggung perasaan 
orang besar. Begitulah, ditjerita- 
kan pada kita bagaimana seorang 
pembesar begitu tersinggung pera 
saannja oleh laporan tema survey 
Gadjah Mada. hingga ia meman 
dang laporan itu sama sekali tidak 
perlu diperhatikan. Didalam lapo 
ran team Dr Mubjjarto cs itu ter 
dapat kalimat2: 'Kalau propinsi 
atau daerah2 lain meruntut otono 
mi jang lebih besar dan bagian 
jang lebih 'adil' atas penghasilan 
daerah mereka, maka persoalan 
nja bagi Jogjakarta djustru seba 
liknja. Otonomi penuh bagi dae- 
rah ini akan berarti 'malapetaka' 
karena penghasjlan jang dapat 
digali dari daerah sendiri sangat 
terbatas. kalau tidak dapat dika 
takan hampir tidak berarti". Kons- 
taterirg jang berdasar survey ilmi 
ah ini dianggap menjinggung pe 
rasaan, dus seluruh laporan jtu ti 
dak dapat tanggapan simpatik da 
ri beberapa tokoh daerah. meski 
dilihat setjara objektif sebenarnja 
mengardung unsur? jang bisa dj 
gunakan untuk mempertimbang- 

    

    

lairnja, swasia maupun negara 
Mendjardjikan penduduk mahasis 
wa Jcgja mentjapai 34.000 crang 
jang merupakar hampir 9 pCt-nja 

seluruh penduduk kcta Jogja, Tjap 
tahun ribuan mahasiswa silih ber 
ganti menjelesaikar dan mulai stu 
dirja dj Jogjakarta Bahwa sifat 
dan suasara kehidupan mahasis- 
wa sebanjak itu purja pengaruh 
pada kehidupan masjarakat dima 
ra mereka berdiam. adalah hal 
jang logis Jang suljt difahami 
rang luar Jogja jalah bhw penga 

ruh unjbersitas tidak djuga berha 
sil memasuki benteng? pemikiran 
tradisionil jg melingkungj Pemerin 
tahan Daerah. Maka terdapatlah 
kortrast jg interessan utk dipe 
ladjari. Lingkungan  uriversitas 
jang dinamis rasionil disatu pihak 
dan lingkungan Pemerintahan Da 
erah jang tradisionjl sentimentil 
dilain pihak 

PAKAH itu dikarerakan 
arus dinamikanja jang ku 
rang kuat ataukah ben 
teng tradisionilnja jang 
lebih kckch, hal ini se 

ring djadi bahan diskusi dilirgku 
ngan unversitas2. Jarg djelas k 
rintjuhan2 intern sendir! 

Bagaimana hubungan Pemerin 
tah Daerah dan Gadjah Mada? 
Ini akan kita leporakan dalam tuli 
san mendatang 

   
        

          

    

  

   

   

   
      
    

  

   

    

ebuah 
Kontras 

Suatu kontras rampak djelas 
artara karjawan mengerdja. 
kan tjerutu batang demi ba. 
tang dengan perlengkapan me 
Sit modern dikamar pengeriag. 

(Gambar Istimewa) 

  

   

      

INVESFASI DJEPANG BELUM BANJAK 
KARENA BARU DIMULAI 2 TAHUN LALU 
Djakarta, 12 Peb (Mdk) 

Dar' diplomat2 Djepang di Kedu 
taan Besar Djepang di Djakarta 
Merdeka mempvioteh keterangan 
bahwa invesiasi Djepang di Indo 
nesja tidak begitu banjak, karena 
baru dimula' kl. 2 thn. terachir 
Inj. Investasi ini berupa projek2 
dalam rangka Undang2 penana- 
man modal asing di Indonesia, Sa 
lah satu dari projek Investasi mo 
dal Djepang di Indonesia adalah 
Indonesian Nickel Development 
Co, Ltd, (INDECO). Projek ini di 
perkirakan akan berdjumlah sebe 
sar U.S. $ 75-80 djuta, inipun, 
kalau terdapat tjukup bahan vix 
kel (nicle-ore) di Halmahera. Da 
lam hubungan inj ada 20 technis 
Djepang sedjak tahun jang lalu 
hingga kini masih eksplorasi mik 
kel di Halmahera jang akan me 
makan waktu kl. 2 tahun, 

Inj adalah salah satu usaha Djs 
pang di Indonesia, tetapi djumlan 
nja masih kevjl. karena masih pa 
da taraf permulaan. Tetapi diduga 
djumlah jrvestasi Djepang di In 
donesia akan meningkat 

Usaha investasi Djeparg lainnja 
di Indonesia dilakukan oleh Mit 
sui. jaitu menjelesaikan pekerdi 
an banguran "Nusantara" di Di 
lan Thamrin, Djakarta, dimana d' 
butuhkan djumlah modai sebesar 
US. $ 198 djuta, ditaraman da 
lam djangka waktu 30 bulan 

    

Seperti diketahui pembangunan 
gedung "Nusantara" dilakukan oleh 
suatu joint-venture antara Mitsuj 
dengan P.T. Wisma Nusantara In 
ternasional 

Commitmowt Djepang me- 
ngenai projek aid. 

Tentang prejek AID — Djepang 
U.S. 8 55 djuta untuk tahun 1969 
jang belum direaliseer dari krodit 

naa. mi 

PEMBEAJAAN RUPIAH JANG BELUM TERSEDIA 

SUATU MASALAH DALAM PROJECT AID 

sebesar U.S. $ 120 djuta kepada 
Indonesia. diplomat? senior Dje 
pang itu mendjelaskan bahwa pe 
njelesajan sesuatu projek membu 
tuhkan waktu 3 sampai 5 tahun, 
djadi tahap demi tahap. Karena 
itu didalam tahun 1969 masih ha 
rus diselesajkan projek AID tahun 
1968. 

Djuga ada faktor? lain jang me 
njebabkan kurang begitu lantjar 
djalannja penjelesaian sesuatu 
projek aid. seperti umpamanya 

pembiajaan Rupiah jang belum ter 

sedja. dsb 
Sementara itu dari Bank Indone 

sia diperoleh keterangan, bahwa 
projek AID Djepang kepada Indo 
nesia untuk tahun 1968 jang di 
selesaikan dalam tahun 1969 un 
tuk kontrak2 jang telah ditanda 
tanganj berdjumlah US $ 268892 
000 (untuk tahap | dan tahap ke 
1). Pembukaan L C-nja adalah se 
besar US $ 16.162.000, sedangkan 
Gisbursement berdasarkan doku 
men2 jang tiba baru sedjumkah 
US $ 6611000. (Lhi) 

12 Perampok Garopg 
Rumah Di Djatinegara 

Djakarta, 12 Peb. (Mdk) 
Suatu komplotan perampok 

jang beranggotakan 12, orang 
dan menggunakan 3 putjuk 
sendjata api pada hari Sabtu 
djam 01.00 tengah hari iang 
baru lalu, telah merampok di 
sebuah rumah dikampung Ma 

laka Djatinegara Rt 001/05 
dan menembak salah seorang 
penghuni rumahnja. 

Dengan menodongkan ? pu. 
tjuk pestol dan seputjuk Thom 

$0n beberapa orang pengga. 

rong memasuki rumah, semen 
tara jang iaindnja mevdiaga 
diluar. Tuan rumah bernama 

Sudjiman (28 tahun) melihat 

laras sendiata ditudjukan ke 

perutnja tidak berani berku. 
tik, sementara adiknja berta 
ma Sutjipto cukat oleh salah 

    

seorang penggarong dengan 
menggunzkan kain handuk. 

Para perampok jang ber- 
diumlah saugat banjak itu di 
biarkan sadja leluasa merge. 
masi dan menggulung isi tu. 
mah, dan barang? berharga 
berupa sebuah mesin djahit 

tk “Standard”, djam ta 
»gan dan barang? pakaian 
mereka acgkut bersama2. 

Bandit2 perampok tsb ternja 
i2 belum puas dengan hasil 

g mereka beroleh, nafsu 
djahatnja mereka lampiaskan 
lari cengan melspaskan tem. 
bakan kearah varghuri ru 
mah sebanjak ? kali, sehingga 
tepat mereeuai seorang Da. 
man Sudjiwan bersama Bu. 
ang dan mati seketika itu 
djuga, Ov 

  

   

      

DJAKARTA, — Ires/den Suhar 
to di Istana Merdeka hari Rabu 
telah menerima Ro's Aam NU 
KH A.W. Hasballah, jang diantar 
oleh Menteri Kesra Idbam Chalid. 

K.H. Hasballah atas nama para 
alim ulama telah menjatakan ke 
gembjiaannja dan mengutjapkan 
“jukur terhadap langkah2 jang di 
ambii oleh Presiden Suharto da- 
lim memperhatikan bidang dak 
wah den pendidikan Islam. 

Rojs Aam NU tersebut jang te 
lah berumur 88 tahun datang di 
Istana dengan memakai toagkai 
dan dituntun. Ia dewasa ini me 
mimpin pesantren jang besar di 
Djombang. 

GRAVING DOK UNTUK 
KAPAL2 20.000 D.W.T. 
SELESAI DJULI 1972 

    

Djakarta 12 Peb. (Miki 
Kini sedang diusahakan su. 

paja galam 212 tehun jang 
akan Matang graving dok jang 
kini sedang dibangua di Sura 
baja untuk kapal? seberat 
20000 DWT sudah dapat dise 
lesaikan. Kaison atau fondasi 
dari dok ini sudah selesai di- 
kerdjakan dan seluruh alat2 
perlengkapan sudah ada: de. 
mikian keterangan jang diper 
cleh wartawan "Merdeka” da 
ri suatu simber jang menge. 
tahui dikalangan maritim 
Sekarang Tinggal syal penjs 

lesaian daripada seluruh pem 
» hal ini € 

   

  

Selurah pembanguran Itu di 
leh 'enaga2 Indo 

agar ad 
djaminan 

      

   

  

   

  

   

pembuat 

rika dipergunaka 
ng engineers dari Die 
Kaiena Drojek imi ada 

untuk Ing ih baru 
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Harga langganan dalam kota: Rp.200,- sebulan (termasuk besja an- 
tar). Luar kota: Rp.300,- sebulan (termasuk beaja pos-udaral. 

Luar negeri: Rp.450,- sebulan (termasuk besja pos-udara). 
TARIF IKLAN : 

Rp.20,- per mm/kolom iklan, lebar 25 mm 
minimum : 50 mm. 

Display-ad (iklan gambar) s: Rp.25,- per mm/kolom iklan 
80 mm. 

TEKS SADJA 

  

minimum 
Dua warna (hanja merah) : tambah 100x. 

Kontrak : hanja untuk 3 bulan. Pembajaran dimuka. 
Iklan Keluarga : Rp.15,- per mm/kolom 

minimum : 50 mm. 
Alamat Direksi Tata Usaha dan Redaksi : Djalan M. Sangadji 11, 

Djakarta. Telepon : 43660, 43230, 43250. 
Rekening giro pos : A. 12.638 

    

    

   

   

    

  

Pemimpin Umum/Redaksi : B.M. Diah. 

KITA TOLAK KOMPROMI 
DENGAN PENDJAHAT2 

BARU kemarin dalam ruangan ini kita berbitjara tentang perlunja kelan- 
@jutan jang positif daripada penindakan setjara hukum terhadap pendjahat2 
lang berspesialisasi dibidang penjelundupan. Melihat pengalaman2 dimasa lalu, 
maka ini tidaklah bisa lagi dibubuhi tandatanja ketjil tapi sudah mendjadi tan- 
datanja besar. Dalam ruangan ini belum sempat 2 kali matahari terbenam, tan- 
datanja "'besar" itu sudah mendjadi ""tandatanja lebih besar"". 

Jang lalu Djaksa Agung memberikan laporannja kepada sidang 
telah dilakukannja suatu penjelesalan setjara damai antara team 

pengusut 4 instansi negara dengan manipulator2 BE di Singapura jang membuat 
heboh negara sekitar achir tahun 1968. Menurut Djaksa Agung Sugih Arto bagi 

      

    h lebih menguntungkan dengan menempuh djalan ini, sebab hasil 
manipulasi masih bisa diperoleh kembali. Dikatakannja selandjutnja bahwa 
5 . Pemerintah akan lebih merugi bila perkaranja diselesaikan didepan 

akan bersembunji, sedang uang kita hi pengadilan 
lang... . 

Dilain bagian dikatakan, bahwa grup pertama jang berhasil memanipuleer BE 

sebesar US$ 32 djuta, telah menjatakan kesediaannja untuk membajar pada Pe- 

merintah Indonesia Rp. 25.— untuk tiap dollar jang dimanipuleer. Selandjutnja 

merel iwadjibkan untuk melaksanakan LC jang sudah dibuka dalam waktu $ 

hingga 18 bulan, sedang daftar barang jang dimasukkan nanti harus disetudjul 

oleh Pemerintah. 
Keterangan Kedjaksaan Agung tsb. kedengarannja mirip dengan pemakaian 

Istilah? transaksi dagang, dan bukan sebagai suara penuntut jang mendjalankan 
kewadjiban dan wewenangnja, dimana sadja ia berada. Kita sebagai orang jang 
tidak banjak mengetahui ilmu hukum, tidak dapat mengerti, bahwa suatu badan 

Jang mempunjai wewenang hukum masih mendjalankan kompromi dengan bandit2 
Jang kenjataannja telah menipu dan menimbulkan kerugian besar bagi negara. 

Kita tidak mengerti, apa keuntungan Rp. 25.— sebagai ganti rugi menipulator2 
Itu, dibanding dengan usahaz terus menerus didalam maupun diluar negeri oleh 
Kedjaksaan Agung dan instansi hukum lainnja untuk achirnja dapat menjeret 

bandit2 itu kedepan pengadilan. Bagi kami, Rp. 25,— jang dianggap masih mem 

berikan keuntungan bagi Negara itu, sebenarnja merupakan suatu kekeliruan 

hukum untuk menerimanja. 

Kelihatannja sec an kaum manipulator dapat "membeli" begitu sadja 
team pengusut kita dengan "djandji" pembajaran Rp. 25.— per dollar BE jang 
dimanipulasikannja. Sedang sebenarnja TIDAK MENERIMA PENAWARAN DARI 
BANDIT2 ITU, merupakan hal jang lebih tinggi harganja. Menurut pandangan 
kami, adalah lazim bagi pengusut2, bahwa sampal kapanpun dan dimanapun 
juga, pengusut harus mendjalankan hukum2 jang sah dan menangkap atau beru- 
'saha menangkap bandit2 itu. Bukan mengadakan kompromi dengan mereka, be- 
tapapun besarnja bajaran kompromi itu. Djika kita melihat, betapa manipulasi 
BE bisa terdjadi un2 jang 1 dulu, kita mengambil kesimpulan, bahwa Ketika itu Pemerintsh melaksanakan suatu kebidjaksanaan moneter dan perda- 
angan jang sangat lemah, sehingga bisa dimanipulasikan setjara besar2an jang 'Deraklbat merugikan Pemerintah dan Rakjat. 

Kelemahan2 kebidjaksanaan dibidang moneter dan perdagangan Itu kelihatan- 
nja sekarang Ini "diperkuat" lagi kelemahannja dibidang hukum. Bagaimana 
(para manipulator itu bisa seenaknja memanipuleer kebidjaksanaan Pemerintah 
Na moneter dan perdagangan serta sekaligus ''membeli” norma2 hukum 

ta. 
Manipulasi BE adalah kedjahatan hukum jang harus ditindak berdasar hukum 

Jang berlaku. - 
Manipulator2 BE adalah pendjahat2 Jang harus ditindak setjara hukum dalam 

satu negara hukum seperti Republik Indonesia ini. Kekurangan? dibidang apa- 

ratur hukum kita tidak bisa didjadikan alasan menerimep”'denda damai”. Dan 

dibidang hukum itu sendiri hal2 jang telah dilaporkan kedjaksaan agung kepada 
sidang kabinet itu akan menimbulkan preseden jang tidak baik. Bisa precedent 

itu mendjadi suatu kaedah atau norma hukum jang baru, suatu hal Jang sangat 
'berbahaja, dibidang hukum itu sendiri. Sebab ia bisa merusak kaedah2 hukum 
ts berlaku dan achirnja bandit2lah jang membentuk norma2 hukum 

Ita! 

Disektor perbankan kita telah melihat kelemahan2 kita jang sudah tertu! 
@jelas di tembok2. Barangkali tidak ada precedent jang lebih prima daripad: 

Tai ank Perkembangan Ekonomi dimana seorang "bankir" jang sudah ringsek 

sekaligus meringsekan masih bisa mendirikan sebuah bank baru jang ternjatu 
kemudian djuga ringsek sekaligus meringsekan ketertiban negara dan masja- 

rakat. . 

Kita tidak dapat menerima kompromi dengan pendjahat2. Pemerintah pun 

tentu tidak kenal menjerah melawan mereka2 itu, apalagi dalam suasana dan 

psikologi negara kini jang sedang gigih melabrak korupsi, manipulasi dan se- 

ga'a apa jang illegal, immoral dan iblis itu 

Digrity nasional kita, dignity hukum kita tidak bisa dibeli dengan harga bera 

papun. Apalagi djika pembelinja adalah pendjahat2 ! 

. karena mereka 
   

      

   

     

        

       

    

LAGI KETJELAKAAN KAPAL TANGKI — Kapal &ny 

190 mil diutara Halifax (AP) 

OLEH : DRS, SUTRISNO 
MANGUNPUTRO 

Apabila kita menengok berbagai 
kedjadian sosial pada tahun 1969 jang 
lalu, maka jang amat menondjol ada- 
lah masalah lapang kerdja berhubung: 
an dengan semakin bertambahnja pe- 
ngangguran dan dilain pihak adalah 
masalah berkurangnja daja tampung 
sekolah2 pada umumnja serta ke- 

pin idang pendidikan jang lu- 
Keke panel Doa Kan 
mendapat sorotan jang serius baik 
oleh pemerintah sendiri dan para pe- 
muka masjarakat jang menjimpulkan 
bahwa djika kedua persoalan ini tak 

ra ditangani akan menimbulkan 

Langkah Baru Dalam 
Usaha Membuka 
Lapangan Kerdja 
Dan Mengurangi 
Hambatan Terhadap 
Pembangunan 

  

   

  

i masalah baru j menjulitkan Penasehat Ta medan 

  

     

bahaja besa 8 Kita” maklum bahwa, para pe: Manent: pandangan bertambah” bar nganggur di Indonesia terdiri atas ber- —njak, dan i tindakan kriminali- 
bagai tingkat dalam masjarakat, dari 
sardjana, tamatan sekolah menengah, 
buta huruf dari desa maupun dari ko- 
ta sendiri. Para Ir ini me- 
mmandang bahwa tempat jang me- 
mungkinkan bisa menampung tenaga 
mereka adalah dikota. Djarang 
reka memandang ketempat lain se- 

Pena aan. 3 

tas bertambah meluas pula. Pemerin- 
tah sudah mengambil tindakan zen 
mengatasinja, namun ternjat m 

berhasil dengan memuaskan. Terdj 
lah urbanisasi jang terus ber 
jang makin lama menambah ruwetnja 
situasi sosial kota2 besar. 

pakah dalam hal ini pemerintah 
telah saha! 
atau setidaknya “telah tah ber 
nafsu lagi untuk mengatasi ma- 

    

untuk berspekulasi dalam bidang jan 
iuas. Oleh karena itu, berbondonga! salah penganggtutan ini 277 
lah para penganggur masuk kota2 be- jaksahaan memberhatikan dalam pes 
sar seperti Djakarta, Surabaja, Sema- —ditahap » maka kita dapati 
rang, Medan, Jogjakarta. Akihatnja — “danj jang mantap jang memang 
karena dikotapun tak memperoleh pe- — dumber 5 
kerdjaan jang diinginkan timbul ber- an tk Aenan denaala penganggun. 

gki berbendera Liberia dalam 
berdaja telah terbelah dua dilepas pantai Nova Scotia, Amerika Utara, hari Minggu lalu. 
ketjelakaan tersebut sebagian dari nwatan minjak sebanjak 3.85 djuta gallon diperutnja menj keluar. Kapal ukuran 11379 ton itu kandas tiga hari sebelumnja pada pulau karang jang terle: 

Penjempurnaan Admin 

    

MERDEKA 

  

TIDAK TERTJANTUM DALAM UUD-45 TAPI DAPAT DIARTIKAN 
SEBAGAI KESEMPATAN MENGEMBANGKAN SISTIM HUKUM KITA 

Hak udji materiil : 
   

Jang dimaksud hak udji dis 
adalah kompetensi badan judika 
tif tertinggi, dalam memberikan 
evaluasinja terhadap suatu pro. 
duk per.Undang2an oleh badan 
legislatif. Matjamnja ada dua: 
Jaitu hak udji formil jang ber. 
arti mengudji prosedur terben- 
tuknja suatu per . Undang2an, 
dan Hak udji materiil jang ber 
arti mengudji materi dari pada 
per.undang2an itu dengan Un. 
Gang2 Dasar. 
aan 
ADA NEGARA2 
MENGANUTNJA, 
ADA DJUGA JANG 
MENOLAKNJA 
PPN 
Oleh : ZAENUL ARIFIN SH 

-Hak Udji formil diakui oleh 
semua negara dan tidak ada 
sengketa diantara para ahli hu 
kum kita. Sedang hak udji ma 
teriil, inilah jang mendjadi mas- 
alah jang belum terselesaikan 
Gengan memuaskan. Akibat dari 
persengketaan ini, maka hanja 
ada beberapa negara jang me. 
nganutnja, misalnja Amerika 
Serikat, Philipina, Vietnam Sela 
tan dsb, 

. Sedang negara2 jang terkenal 
menolak adanja hak udji mate. 
riil adalah Negara: Belanda, Pe. 
rantjis dsb: 

      

        

  

   

    

   

            

   

    

    
    

   
    

  

   
   

     

  

ALASAN2 PRO DAN 
KONTRA. 

Sudah lumrah sekali, bila sua 
tu soal dibitjarakan, lebih2 mas 
alah hukum,, maka pasti akan 
menimbulkan perbedaan penda- 
pat. Bahkan tidak djarang per. 
sengketaan pendapat. Bagi me. 
reka jang menertangnja meng. 
gunakan alasan2 sbb.: 

a. Berdasarkan doktrin Trias 
politica, maka ketiga kekuasaan 
(eksekutif, legislatif dan judika 
tif) sama deradjatnja. Bila suatu 
produk legislatif berupa Un- 
darg2 jang sudah disjahkan ke 
mudian harus diudji lagi oleh 
badan judikatif, ini bertentang. 
an dengan azas Trias Politika. 
Jang terdjadi adalah badan judi 
katif mempunjai deradjat lebih 
unggi (hogere op trekking) dari 
pada badan2 lain. 

b. Konsekwensi logis dari hal 
tersebut diatas adalah, bahwa 
kekuasaan judikatif lebih'terlalu 
besar dari badan2 la'nnja 

keadaan Ez 
EE
 

lalu, pemerintah pusat su 
memberikan pantuan kouai ke. 

00.000 dan menurut Yathtan hinata 
pada saat ini bantuan tersebut hampi 
delapan puluh prosen sudah diterima 
oleh kelurahan diseluruh Indonesia. 
Maksud bantuan pemerintah pusat ini 
adalah sekedar meringankan beban 

ngangguran. Selandjutnja, pada tahap 
pembangunan tahun 1970 - 1971, 

subsidi 
IKotamadya sebesar 5,7 miljard rupi- 

Aa akan berkisar sebanyak 522 midi sl d 
rupiah, Maksud pembertan pahat pu 
sat kepada Kabupaten/Kotamadya ini 
adalah untuk membuka lapang kerdja 
ara jang memungkinkan terbuhana 

kesempa' penganggur. 
Arti pentingnja pemberian subsidi ini 
adalah dengan demikian, pemerintah 
pusat telah memberikan desentralisasi 
pembangunan dan keuangan lebih ba- 
njak kepada pemerintah daerah. De- 

ting dalam mentjari keseimbangan 
antara tugas wewenang pemerintah 

i Indonesia 
c. Pada hakekatnja para ha. 

kim bertugas menunaikan ke. 
wadjibannja dalam bidang hu- 
kum dengan menterapkan Un. 
Gang2 pada suatu perkara jang 
diadjukan kepada Pengadilan. 
Dengan diberikannja hak udji, 
berarti hakim dapat mengenjam 
pirgkan Undang2 jang berlaku 
dus hakim tidak melakukan ke 
wadjibannja. 

d. Selain dari ketiga alasan 
diatas, djuga akan menimbul. 
kan terbukanja rahasia2 dari 
badan2 tsb, terutama badan le. 
gislatif dan eksekutif jang ber 
tanggung djawab dalam proses 
terdjadinja Undang2 tsb. 

Pihak jang membela adanja 
hak udji materiil, mengadjukan 
alasan2 sbb: Pertama, Hakim da 
lam melaksanakan kewadjiban. 
nja, harus berpegang teguh ke 
pada konstitusi. Hal jang demi 
kian telah dikuatkan dengan 
adanja sumpah djabatan, jang 
harus diutjapkan sebelum me- 
mangku djabatan tsb. Logislah 
apabila hakim menemui suatu 
Undang2 jang bertentangan de 
ngan konstitusi, maka hakim 
harus berpihak kepada konstitu 
si: Pendapat jang demikian di. 
kemukakan oleh Chiefglustice 
John Marshall dari AS jang dju 
ga memelopori adanja hak udji 
materiil dinegaranja. Bagi nega 
ra jang berbentuk Federasi se. 
perti AS, tentunja hai jang de 
mikian memang harus diperta. 
hankan, demi ketertiban diselu 
ruh negeri, Djangan sampai se 
tiap negara bagian mempunjai 
Undang2 sendiri jang saling 
bertentangan dengan konstitusi 
Federal. Marshall menjatakan 
bahwa konstitusi adalah meru- 
pakan hukum dasar bagi selu. 
ruh negeri. (Maksudnja seluruh 
Amerika Serikat). 

Alasan jang kedua adalah bah 
wa soal interpretasi adalah we 
wenang pengadilan Karena U. 
UD merupakan fundamental 
Law, maka hakim berhak meag 
udji produk legislatif dengan 
UUD sebagai batu udjiannja 

Alasan jang ketiga adalah 
bahwa jang duduk dalam badan 
legislatif, kebanjakan orang2 Po 
titik jang mewakili partai2 me- 
reka, Suatu partai -maioritas 
akan dengan mudah menggoal. 
kan suatu rantjangan UU dan 
sekali gus mengesahkannja. Se. 
bab bukanlah mereka djuga ber 
kuasa dalam pemerintah? 
Maka bukan mustahil bahwa 

Undang2 jang sudah disjahkan itu 
hanja menguntungkan golongan 
.nja dan sebaliknja merugikan go 
longan lain setjara menjolak. 

Dalam keadaan jang demikian 
itu, tentu negara perlu melindungi 
cksistensi golongan minoritas jg 
tidak berkuasa. 

Jang keempat adalah bahwa 
anggauta2 badan legislatif, bukan 
terdiri darj orang? ahli (profesi) 
dalam bidang hukum. Maka sulit 
bagi mereka untuk menila' setja 
ra mendalam. apakah jg sedang/ 
telah dilakukan sesuai dengan 
konstitusi ataukah bahkan sebalik 

nja 
Pada hemat penulis. sulit untuk 

diambit konklusi alasan? dari pi 
hak manakah jang paling kuat 
Hal jang demikian bergantung ke 
pada setiap negara dengan kondi 
sinja masing2. Untuk itulah penu 
lis tidak segera mengamtti skor. 
setjara terburu2 

daerah dan pusat. Pengalaman baru 

  

rapi, tepat, gualifiet dan representatip 

Dengan demikian kegagalan jang se- 
lama ini kita alami akan kita ambil 

Karena pada 

Hak Udji 
Jajn 

UUD Amerika Serikat tidak me 
njebut tentang ada/tidaknja hak 
udji materjil bagi Mahkamah 
Agungnja. Tetapi dibawah chief 
Justice John Marshall, Supreme 
Court membatalkan UU jang di 
anggap bertentangan dengan kon 
stjtusi 

Negeri Belanda tidak menganut 
sistim hak udji materijl seperti 
halnja dengan AS. Hal ini setjara 
expressjf Verbis (tegas dengan ka 
ta2) dinjatakan dalam pasal 124 
Grondwet Nederland, jang mela 
rang adanja hak udji materiil (ma 
terieg testingsrecht) Therbecke de 
ngan sia2 menjatakan bahwa: 
'Pembuat UU memperoleh kekuasa 
annja dari UUD sendiri. Maka bila 
produk legislatif bertentangan de 
ngan UUD. tetapi tetap berlaku. 
maka berarti pembuat UU mempu 
njai kedudukan jang lebih tinggi 
darj UUD sendiri. Dan ini tidak 
boleh ada. Walaupun pendapatnja 
tidak mempunjai pengaruh, na 
mun ja mempunjai arti sendiri 
dalam eksistensi tradisionij dan 
kehidupan para ahli hukum dine 
geri jtu Demikian pula negeri Pe 
rantjis mempunjai sistim jang sa 
ma dengan negeri Belanda. 

Hak Udjj di Indonesia 
Pada djaman Hindia Belanda di 

mana kita masih didjadjah. berla 
ku azas konkordansj jaitu apa jg 
berlaku di Nederland. berlaku pu 
la di Hindia Belanda. Ketentuan 
tentang Hak Udji materij! terda 
pat didalam pasal 20 AB jang pa 
da prinsipnja melarang hakim un 
tuk mengudjj adil atau tidaknja 
suatu Undang2. 

Ketika Indonesia mendjadi Ne 
gera Serikat, hak udji materiil di 
berikan. Dalam ps 156 ajat 1 dan 
2 UUD Federal, diatur tentang hak 
udji materjil terutama ditudjukan 
kepada produk legislatif negara2 
bagian. Djadi hampir sama dengan 
jang djanut oleh AS. Sedang me 
ngenai UU jang dibuat oleh Fede 
ral. dinjatakan immutable. Tidak 
dapat diganggu gugat. Ketentuan 
imi terdapat dalam ps 130 ajat : 
UUD Federal (RIS) 

Sistim jang dianut oleh Undang4 
Dasar Sementara 1950. sama de 
ngan sistim jang dianut djnegori 
Belanda. Hak udii materiil djla 
rang setjara tegas (ps 95 ajat 2 
UUDS 50). Sesudah menindjau $ 
tim jang djanut oleh Negara kia 
dimasa lampau. maka tibalah ki 
ta menindjau sistim jang djani: 
oleh UUD 45 jang berlaku seka 
rang ini. 

Ketika UUD 45 sedang disusun, 
terdjadilah “perdebatan an'ara 
Prof Yamin dengan Prof Supomo 
(kedua2nja almarhum). Yamin me 
ngusulkan dibentuknja suatu Ba 
dan jang but Balaj Agung ja 
itu Mahkamah Tertinggi jaag mem 
purja' hak udjj materiil. Sunomo 
menolak dengan alasan jung s4 
ngat tidak prinsipiil- Jajtu savsat 

di Negara2 

      

seGikitnja para ahli huxan kia 
pala waktu itu. Sajang seka!' teh 
wa oerdebatan jang punja niiai 
historis ini, berachir tanpa xonklu 
si. Jang djelas UUD 45 menetra 
lisir pertentangan kedia ahl' hu 
kum tsb. UUD 45 tidak memuat 

sama sekalj tentang hak Waji ma 

1 jang dipersengketakan. 
ndapat2 tentang boleh tidaknja 

bak udji materiil menurut UUD 45, 
terlalu bersimpang siur. Sulitlah un 
tuk dikatakan jarg mana, adalah pen 
Gipat jang disokong oleh majoritas 
ahli hukum kita. 

Im suatu pertjakapan antara Dr 
(Bersambung ke hal. IV) 
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Dalam pertempuran udara jang terdahsjat sedjak perang enam hari 
ditahun 1966 dikabarkan, bahwa sebanjak 80 pesawat2 tempur 
RPA dan Israel telah berbaku hantam diatas Terusan Suez dengan 
menimbulkan korban dikedua pihak. 

Setelah kedjar2an 

  

    

   
   

tertembak dan meledak 

Pada gambar? diatas ini kelihatan bagaimana sebuah pantjargas 
Israel memburu sebuah MIG.21 milik Mesir dari belakang dan me 
nembaknja. Gambar atas menundjukkan pesawat MIG-21 itu mele 
dak akibat tembakan2 itu. (Gambar2 AP) 

PPA MEP TAP Siku maka 1 

    
    JA ATAU TIDAK ? 

Apakah manipulasi 
bisa kita benarkan ? 

Tidak ! 
x 

Apakah pengusut2 kita 
boleh menerima uang "da. 
mai” untuk gantitja pengu 
sutan dan penangkapan 
bandit2z manipulator ? 
Tidak ! 

& 5 

Apakah karena kita mau 
kompromi deng: 

  

   

    

ngusutan hukuman terha- 
dap manipulator2? itu ' 

Tidak ! 
x 

Apakah kita tidak malu, 
kalau manipulator?2 berang 
gapan, bahwa pengusut2 
hukum di Indonesia bisa di 
"diam'-kan dengan pemba 
jaran uang ? 

Ja! 
» 

Apakah muka manusia 
Indonesia jang bernegara 
hukum tidak akan merah 
melihat lakon2 sedemikian 
mendapat tertawaan orang? 
asing ? 

Ja! 
x 

Djadi perlukah kita me. 
njikat habis2an bandit? itu, 
tanpa pikir untuk rugi ne. 
gara dalam keuangan ? 

Ja, tentu, ja! 
x 

Sebab apa? 
Sebab, pelanggaran? hu. 

kum tidak bisa diperdagang 
kan, tidak bisa diperdjual 
belikan. Tapi dia harus di 
laksanakan sesuai dengan 
hukum? jang berlaku dine. 
geri ini. Begitu, kan ? 

Ja, tentu, ja !!! 

dat 
(tidak mau kompromi 

kem dengan bandit2)   
     

  

PENDJUALAN BARANG2 HASIL INDUSTRI 
DALAM NEGERI DENGAN HARGA MURAH : 

Mengapa Modal Asing 

Tak Mengeluh Tentang 
Beberapa waktu jang fa 

lu bertempat di APHD te- 
lah dibuka pendjualan ba. 
rang2 hasil irdustri dalam 
negeri dengan harga diba- 
wah harga2 pasar. 

Meskipun usaha ini dita- 
kukan dan disponsori oleh 
Pemerintah, tetapi peserta- 

Memang dalam sekios.indus. 
tri dua hal tsb jaitu pemasaran 
(sales “promotion) sangat erat 
hubungannja dalam usaha men 
dekat: para konsumennja. Bah. 
kan dua faktor itu sebenarnja 
tidak dapat dilepaskan dari pro 

nja terdiri dari disamping «es produksi industri itu sen- 
perusahzan2 regara djuga diri. 
perusahaan2 swasta. Dalam hubungan itu apakah 

kegiatan pendjualan barang2 ha 
sil industri jang sekarang ini 
benar2 dihubungkan dengan 
proses produksi perlulah men. 

. djadi pemikiran para pelaksana 
meringaakan keban “ini para pengusaha itu sendi. 

rakjat dengan menjuguh- rian Kegiatan? itu tentunja ti- 
kan beberapa djenis barang dak hanja sekedar show untuk 
murah berdasarkan kemam — 1enundiukkan bahwa Pemerin. 

“ : : tah dapat mengadjak para pe. 
puan industri dalam megeri. erisaha industri melakukan 
djuga sekaligus memperke- rendjualan barang?rja dengan 
nglkan hasil2 industri da- harga jang murah. tetapi deng 
lam negeri jang kebanjakan 3? : langkah2 jang akan 
berkeluh kesah kesulitan (34 memberi keuntungan le- 

diauh bagi perkembangan 
dalam pemasaran. industri dalam negeri. 

PAKAH itu dikarenakan 
jang lalu mendjelang Le 
baran, hanja didjual ba 
ham tekstil dan hanja di 

Tudjuan daripada pin. 
djualan ini adalah disam- 
ping Pemerintah ingin se- 

      

suatu 

Perentjanaan produksi, penen 
tuan djenis2 produksi, mutu 
dan sebagainja bahkan sampai 

lakukan di Djakarta. ka kepada masalah management se 
li ini akan dilakukan pendjual. berarnja banjak ditentukan da. 
an barang2 lainnja dan terse. ri hasil2 pendekatannja kepada 
bar dibeberapa daerah, baik di para korsumennja. Oleh karena 
Djawa maupun diluar Djawa. itu kegiatan pendjualan ba. 
Dan kalau dahulu hanja para rang? itu hedaknja dapat dipa 
pengusaha nasional, kini ikut kai sebagai indikator, sebagai 
pula perusahaan modal asing se sumber penelitian bgi para pe 

  

INDUSTRIAWAN KITA HARUS ADJAK 
MASJARAKAT MENGENAL BARANG2 
PRODUKSI BANGSANJA SENDIRI 

ngusaha dalam usahanja men. 
dekati para konsumen. 

Apalagi dengan tersebarnja ke- 
siatan jtu djdaerah2 akan memu 
dahkan bagi para pengusaha un- 

Dalam meniandjau kegiatan 
ini nampaknja para pengusaha 

industri kita melakukan dua 

pendekatan, jaitu pendekatan suk mengetahui sampai dimana 

pemasaran dan pendekatan PTO minat para tjalon konsumen, dan 
motion atas hasil2 produksinja. konsumen lamanja 

- Bagi pengusaha? asjng musalah 
ini bukan asing lagi. mereka ten 
tu akan menggunakan setiap ke 
sempatan urtuk dapat setjepat 
dan semudah mungkin nwndekati 
sasarannja jajtu para pemakai ba 

      

bagaimanapun kita adalah satu bangsa” Tang? hasil produksirja 
jang terikat dalam satu bahasa dan ber Kalau kita mau beladjar dari 
maung dibawah simbol Bhineka Tung- pura pengusaha asing disini jang 

Wih maka erbetran nd terapan bergerak dibidang perindustrian 
dengan perasaan toleransi. Hanja de- Perhatian mervka jang utama ada 
gamperassan toleranlah, maka proses lah pasaran Bahkan sebelum me 
seimilasi dan akulturasi antar suku reka mendirikan industri. telah 

terlebih dahulu menjiapkan xe 
mungkinan2 pemasarannja. Mere 
ka lakukan sampaj seketjil2rja 
Bahkan pengusaha2 industri tu 
biasanja mulai dari djad” verkoper 

: | 

W
i
 

ip | I # | i 

pembakaan danrahI jang maa S8 ketjd jang keliling dikota? dan 
tamainja lalu lintas darat, laut dengan desa? untuk mendatangi pembeli 
Gemikian daerah2 tertentu akan me- rja Dari situlah ia akan dapat 
rasa tah terisolir dengan daerah luar, ”ryem.:? 2. suda 
Mehinggn perdagangan dan pertuharan | abhi bennah Gun dur 
hasil? bumi lain? bahan bian Ke5sumen' 

terlaksana dengan baik. Djadi untuk ”— Kita hat sadja bagdimana mj 
tuhssanja program pemerintah dalem sainja pabrik sepatu BATA dapat 

pemindahan penduduk, petlu ”mendjual sepatunja dengan hargu 
jang sama diseluruh daerah In 
donesia! Demikian pula dengan 
Urjlever. dan seterusnja. Mereka 
tidek pernah mengeluh tentang 
sulitnja pemasaran, Karena mere 
ka mempeladjari dan kemudian 

Ha . Ha
 

H | | 8 | ! H 

   
  

mereka buru? una memahami pemasarannja. Mal? 
Djawa, karena mereka heri Te- ulah jang selama ink Rita rasa 
mah tempat tinggal. tanah Garapan an kekurungannja pada pengusa    

(Bersambung ke hal. IV) na? industri nasional kita 

Pemasaran? 
ma jang bumiputera 

ESKIPUN semua orang suka 
memakai sarung  misalnja, 
tetapi tidaklah mudah un: 

bahwa kalau tuk mengatak: 
kita menghasilkan sarung, 

kalau kita punja pabrik sarung terus 
laku. Itulah pentingnja 

n dalam kegiatan per: 
Kegiatan sales promo 

mpunjai liku2 tersendiri jarig 
perlu segera dipeladjari dan dilaku- 

leh pengusaha2 industri kita 
Giluar negeri jang dipromosi 

    

    

   
    

  

   

      

kesemp, chusus se- 
fair dan sebagainja 

nja hanjalah barang? hasil 
g terbaru jang perlu 

at. Te kepada masjara 
nampaki 

duksi dalam negeri per 
kepada masjarakat 

a memang kurarg sekali usaha? 
untuk memperkenalkannja 

Dalam penirdjauan kami ke APHD 
eberapa waktu jl. nempak sekali 
hhwa para pengusaha kita terutama 

dari dan kimia ku 
rang memahami kesempatan 
berikan cleh Pemerintah untuk mem 
promosikan hasil industrinja. Kampa 

diluar kegiatan pendjualan itu 
sendiri kiranja dapat dilakukan. Ba- 
njak sekali saluran2 jang dapat diper 
gunakan, baik lewat mass media mau 
pun lewat pertemuan2 jang diorgani- 
sir, mengerahkan peladjar dan maha- 
siswa, mergerahkar organisasi? wa: 

ita dan sebagainja. 
Behkan dapat mengundang masjara 

kat setjara teratur untuk menindjau 
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pabrikinja agar masjarakat mengeta- 
hut dan dididik bagaimana sesuatu 
barang dibuat. Dengan demikian ma 
siarakat akan dapat menghargai ba: 
rang? jang dibuat oleh bangsanja sen 
Giri, akan menghargai barang jang di 
buat dengan susah pajah dan diaja 
besar. Dun dengan demikian mendi 
dik masjarakat untuk menghargai se- 
tiap sen uang jang dikeluarkannja 
Ini semua mempunjai arti jang pen 
ting dalam pengertian jang sangat 
luas. 

Pendjualan barang? hasil industri 
Galam negeri dengan harga murah ig 
sekarang sedang berdjalan akan da- 
pat mempunjai arti dan mission jg 
lebih besar dan tidak sekedar men 
Giual barang? dergan harga lebih mu 
taban sedikit dari pasaran! 

9 ORANG ASING - 

BELADJAR DI ASRI 
Jogjakarta, — Dari Pani- 

tia Reuni ASRT Jogjakarta, 
diperoleh keterangan, bahwa 
sampai sekarang tertjatat ada 
9 orang deri luar negeri jang 
pernah beladjar di ASRI Jog 
jakarta. 

Mereka itu adalah Nj. Ca- 
rolina Forster (Junani), Ra- 
thi De (India), Miss Noriko 
Ishida (Djepang), Amis Paul 
(India), Katisen Hutchinson 
(Amerika Serikat), Miss Jill 
Mary White (AS), G.L. Va- 
sarbelyi M.A. (Kanada), Ma- 
rina Petroff (Hongaria) dan 
Edu «d Vingris, 
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Lagi Satu Menang mutlak 
- Tjerita 
“orang 
halus" di « 
Bandung 
am 

WANITA TJANTIK GANGGU 

KONTINGEN VOLLEYBALL 

PUTERI SULAWESI 

SELATAN DI BANDUNG 
  

BANDUNG, 12 Pebruari (Merdeka) 
Seorang machluk halus berwudjud sebagai wa. 

Nita tjantik (katakanlah Kuntilanak — red) hari 
Rabu malam telah menganggu rombongan kon. 
tingen Bola Volley putri Sulsel jang men, di 
Wisma PMI Bandung Djl. Ir. H, Dju: 

Menurut keterangan jang diperoleh PAB dari 
kontingen putri Sulsel itu, bahwa wanita tjantik 
itu masuk kamar sesudah para kontingen itu 
tidur. Salah seorang konting gen mengatakan 
wanita tjantik itu berbadju kotak2 ketjil dan 
rambutnja sangat pandjang. 

Pada malam berikutnja wanita tjantik aneh itu 
telah pula mendatangi penginapan putra. Jang 
karena sebelumnja telah mendengar peristiwa tsb 
maka kontingen putra ini ingin mendjebak wa. 
nita tjantik itu, Dan setelah 
wrinita tsb menghilang didekat kanar mandi. 

Akibat2 kedjadian itu maka para kontingen 
Sulsel semalam2an tidak dapat istirahat, serta 
kalau sebelumnja pada pertandingan? pool jang 
selalu mereka djuarai, maka kini telah meng- 
alami kekalahan. Dan setelah diselidiki ternjata 
hal ini telah mendjadi fjerita rakjat sedjak Jama 
di Bandung mengenai adanja machluk halus tsb. 

Menurut keterangan masjarakat setempat, bah 
wa Wisma PMI ini dulunja adalah bekas kamar 
majat untuk penjakit TBC. Kabarnja telah pula 
terdjadi pada seorang pendjaga Wisma tersebut 
kedapatan tertidur dibawah pohon jang berada 

padahal sipendjaga dipekarangan Wisma, 

itu tidur dibekas kamar majat-tersebut. (PAB) 

TINDJAUAN 
OLAHRAGA 

GINA LOLLOBRIGIDA 
TOLAK LAMARAN. 
DR. BARNARD 

ROMA, — Bintang film Itali Gina 
Lollobrigida (La Lollo), hari Selasa 

membenarkan bahwa pelopor pen- 
tjangkokan djantung Dr Christian 

  

Ken dikatakan kepada kantorberi 
Itali "ANSA'' dalam suatu pertjakap- 
an telpon dari Las Vegas. 
pernjotaannja Itu dikeiuarkan sete 

leh adanja sebuah berita dalam se- 
bush koran Minggu Inggeris "The 
Nows of the World" bahwa bekas 
Isteri Dr Barnard sedang merentjana 
kon untuk menerbitkan surat2 tjinta 
La Lollo dengan ahli bedah kenama 
on itu didalam otobiograpinja. 

Gina mengatakan: "Saja marah bah 
wa bckas isteri Dr Barnard akan me 
ngilu: sertakan diri saja dalam keht 

La jang sentimentil itu". 

    

      

bahwa 

diikuti ternjata 

Wisma 

  

buat sang djuara 

5. 
PETINDJU Chili (Amerika Selatan) Godfrey Stevens 
penantang jang tjukup matang untuk berhadapan dengan djuara kelas bu 
lu dunia dari Djepang Shozo Saijo. Dalam pertandingan mereka 8 Feb. 
di Tokyo jang lalu, Saijo berhasilmendapat kemenangan point setjara 
mutlak dari djuri setelah pertarungan 15 ronde. Tampak pada gambar 
atas Stevens terdjumgkir akibat pu-kulan kiri dan kanan Saijo dibagian 
badannja pada babak ke 15. (AP) 

  

    

    

Oleh 
AA KATIL 

KETIKA pada tahun 1957 Federasi Tennis Rusia memadjukan per- 
mintaan mendjadi anggota Federation Internationale de Lawn Tennis 
setengah kalangan meramalkan bahwi dalam tempoh jang tak lama 
pandji2 palu arit akan berkibar pada puntjak tennis Eropah, menge- 
nal tjara2 Rusia jang sungguh2 dan besar2an itu. Sesudah Federasi In- 
ternational mengakui Rusia sebagai ar ggotanja jang baru, Rusia seta- 
hun sesudahnja menjatakan keinginanr ja turut dalam tunamen Wimb- 
ledon jang masjhur itu. Victor Kologorsky, Ketua Federasi Tennis U.- 
Sovjet sekarang, dalam suatu wawantjara sesudah pernjataan akan tu- 

  

rut di 
permainan djago2 Uni Sovji 
nis dunia, ia pertjaja bahwa 
Oleh itu, pemaian2 Sovje 

  

    

imblodon itu, mengatakan antara |: bahwa meskipun mutu 

  

asih djauh ketinggalan oleh djuara2 ten- 
Ingan pergalaman2 jang akan mereka per 

berhasil mentjapai taraf dunia, dan bah- 
wa untuk mentjepatkan tjita2 itu tenris di Uni Sovjet akan digiatkan. 

WAROKA DJAWAB BAHARUDDIN : - 

Invitasi Tennis Medja 
Nasional Di Solo Tetap 

Djakar'a, 12 Feb. (Mdk). 
Adalah t'dak benar invitasi 

'"tenn's-medja nasional 1970 jg 
akan dilangsungkan di Solo 

'H.B. JASSN ——— 
(Sambungan dari hal. I) 

Oleh tulisan itu, Saja pritadi dan 
orang Mukmin seluruinja akan me 
rasa terhina oleh tulisan? jtu. 
Kemudjan dengan nada keros 

dan penuh semangat saksi menga 
takan: 'Saja dika-ikan cra.g se 
orang ulama. pengarang Islam 
dan djuga saja adalah pem-mpin 
sebuah madjalah (Pandji Masjara 
kat), maka saja mentjap penga 
cang tjerita ini adilah scorang pe 
ngetjut', dan hanja sahabat saja 
ini (maksudnja H.D. sassin) nda 
lah korban dari sipengetjut itu. 
Mungkin H-B. Jassin waktu itu 

dak begitu menjarjng sewaktu ia 
memuat tjerita itu dalam madjalah 
aja. Saksi ahli mengharapkan pa 
da Pengadilan. kalau bisa saha 
batnja jtu dibebaskan dari tuduh 
an, karena ia hanja sebagai kor 

ban belaka dar! seorang pengarang 

jang tak diketahul itikat baiknja. 

Atas pertanjaan Hakim kepada 

saksi ahli sebagai seorang penga 

datang, maka sidang terpaksa di 
tunda sampai minggu depan, 
(Mr3) 

  

Dibatasi 
minggu terachir bulan ini da- 
pat diikuti oleh seba 
njak2nja dari seluruh KOM. 
DA PTMSI dj Indonesia, ka 
rena dalam invitasi ini jg. ter 
penting adalah mutu dan bu. 
kan peserta paling banjak. 

Ini ditegaskan oleh Ketua 
Eksekutif PTMSI Willy Wa 
rokka dalam i kete 
rangan pers Ketua-I KONI 
Djaya Erwin Baharuddin jang 
menjarankan agar dalam tnvi 
tasi Solo, para peserta dapat 
diikutkan sebanjak2nja dari 
setiap KOMDA PTMSI. 

Menurut Willy Warokka jg 
pentiag dalam invitasi ini ada 
lah mutu permainan dan kare 
na itu bisa sadja terdjadi un. 
dangan jang dikirimkan PB 
PTMSI untuk setiap KOMDA 
berbeda satu dengan jang lain. 
Bagi Djakarta, demikian Wil. 
ly, telah diberikan kelonggar 
an jang tjukup banjak dengan 
mengirimkan 16 pemain pu. 
tra, sedang bagi daerah hanja 
diwakili masing2 seorang pe- 
main putra dan putri dan bagi 
daerah jang telah menjelesal 
kan kedjuarfan diberikan ke. 
bebasan mengirimkan lebih 
dari seorang, asal tetap ber. 
pegang pada faktor mutu. 
PB PTMSI tidak dapat mem 

benarkan keinginan dan seru 
an serta sara Djakarta Raya 
untuk mengikutkan pemain se 
banjak2nja, sebab tudjuannja 
sudah berubah dari invitasi. 

Invitasi tennis.medja nasio. 
nal di 8olo ini akan dimula! 
tgl. 22 s/d 28 Pebruari, semen 
tara Musjawarah Besarnja di 
adakan selama dua hari mu- 

tai . 71 dan 28 Pebruari. 
Dikatakan achiraja, bahwa 

kedjuaraan nasional tennis. 
medja akan diadakan di Pa- 
lembang achir bulan Djuni 
mendatang. (Ant.) 

Ry 

DENGAN segera Moskou mem- 
bangun suatu stadion jang memuat 
18.000 orang penonton, suatu lapa- 
ngan indoor untuk 10.000 orang dan 
suatu fasilitas dengan 30 lapangan, 
dan di-kota2 lain mengikut pula pen- 
dirian sentrum2 tennis jang ketjil2an. 
Setahun sesudah kundjungan mereka 
ke Wimbledon, orang Rusia mengada- 
kan Kedjuaraan Tennis Internasional- 
nja jang pertahha di Moskou. Karena 
tP. pengadaan kedjuaraan itu tak di- 

pemaing 
rut dalamnja. Pemain2 kemudian ini 
jang mengira akan melihat permainan 
“kuno” tertjengang menjaksikan ga- 

ja jang dipertundjukkan oleh pemain2 
tuan rumah. Sedari point pertama 
petennis2 Rusia itu menjerbu kedja- Hing pada setiap kesempatan dengan 
tekunnja. Hal ini gampang diterang- 
kan: coach dan pemain2nja jang te- 
lah menjaksikan taktik dun teknik: 
kena-salah (hit - or mis-etyle tactics) 
dari "netrushing game" jang dipa- merkan “oleh diago2 Amerika dan 
Aussie jang menguasai turnamen itu, 
mengandjurkan Kepada semua pema: 
in Rusia untuk merobah permainan 
defensifnja dengan gaja-siasat offensif 
jang mengesan pada mereka itu. An- 
djuran jang sama dengan perintah, tebab barang siapa jang tidak menje: 
suaikan diri dengan gaja menjerang 
itu, takkan dibolehkan turut dalam 
Kedjuaraan2 Internasional. 

Para pemain muda Rusia memper- 
lihatkan keinginan jang besar sekali 
untuk mempeladjari nuans2, segi2 
mungil dan muskil dari gaja modern. 
Mereka menundjukkan pula sifat2 ke- 
tekunan dan keuletan mereka jang 
sudah mendjadi pepatah dalam dunia 
sport internasional itu, dan seperti 
halnja deni dalam &a lain, mereka pun 

kon 

ada tahun 1963 djago2 Rusia 
mulai mel € pintu gor 
bang Wimbledon dengan lebih 
keras: double-nja jang perta- 

ma, terdiri dari Tomas Letus dan Ser- 
gei' Likhachev mentjapai 
& 

Dimitrieva dari Moskou. Letus bera- 

Dalam Turnamen Wimbledon Ter. 
buka jang pertama thn 1968 Rusia 
menimbulkan sensasi jang lebih besar: 
pamain mudanja, Vladimir Keretkov, 
jang merebut gelar junior Wimbledon 
1966, mengalahkan pemain pro Pe- 
rantjis, Plerre Barthos, sedang Metri- 
velli, itu mahasiswa Perguruan Djur- 

  

    
nampaknja bukan 

Mengapa 

Belum 
Hasilkan 

Djuara 

Tennis 

Dunia ? 
nalistik, menggulingkan tak kuraug 
dari si “Singa” Pancho Genzales, seo- 
rang djagoan Amerika jang sekalipun 
sudah veteran, masih termasuk da- 
lam bintang2 pro terkuat didunia se- 
karang. Vladimir Keretkov merupa- 
kan salah seorang bintang dari angka- 
tan kedua dari pemain? internasional 
Rusia, disamping pemain2 muda ber- 
bakat seperti: Olga Merezeva, Galina 
Baksheyeva, dan Anatoly Volkov. 
Pemain? ini semuanja dari Moskou, 
meskipun Galina tadinja berasal dari 
Kiev. Dari mereka hanja Tomas Leius 
jang bisa bitjara Inggeris, Anna Dimi- 
trieva mengerti bahasa Perantjis. 
Coach Andrejev jang menjertai pe- 
main? itu dalam perdjalanannja ke- 
luar negeri dan Ketua Federasi, Kali- 
@orsky, hanja berbahasa Rusia tok. 

emain2 Rusia ini diadjari ba- 
#aimana memainkan tennis se- 

  

  

  

muat artikel? tentang pembikinan ra- 
cket tennis dan bagaimana menguasai 
suatu gerak-service (di Indonesia hal 

dari teknik untuk meningkatkan tek- 
nik mereka sendiri. Pemain? Rusia 
bersekolah dimusim dingin sampai se 
umur 24. Karenanja mereka hanja bi- 
sa melakukan perdjalanan dalam bu- 
lan? tertentu dalam setahun. Dan ka- 
lau keluar negeri harus ada seorang 

coach dan interpreter turut pergi. Pun | i | | | | ! 1 H Ef 

  

Kurang team-work, dipakainja pemain? lama, adanja 
muka2 baru, hasil try-out jang belum mejakinkan 

Bagaimana susunan team 
2 Persidja lawan Csepel 

Dinkarta,12 Peb (Mdk) 

13 Febr. besok kes. PERSIDJA akan dalam suata 
pertaniingan melawan kes. "CSEPEL" dari Hongaria jang 
kini sudah berada di Ibukota semendjak Selasa malam kemarin, 

kemenangan 5—0, melawan kes, POP dengan hasil 4—3, me 
lawan kes, DJAKARTA PUTRA dengan kekalahan 2—3, dan 
achir sekali melawan kes, "UMS" dengan kemenangan 5—0. 

  

Hak Udji-- 
penulis dengan seorang Hakim Agung 
(tidak mau disebut namanja) Ia men- 
djelaskan bahwa soalnja tidak teria 
lu simpel seperti jang dilakukan oleh 
Marshall di AS. Keberanian Mahka- 
Imah Agung tentu dengan melihat as 
1!rasi dan kesadaran hukum dalam 
masjarakat kita. Selama ini orang ha 
nja berteriak bahwa UU Pemilu ada- 
lah inkonstitusionil ditindjau dari 
UUD 45. Tapi tak ada satu organi- 
sasipun atau kekuatanpun jang berani 
mengadjukan masalah itu Mahkamar 
Agung. Ketika penulis menanja ten- 
tang bagaimana pendapat pribadinja 
tentang UU Pemilu, ia hanja angkat 
bahu sambil tersenjum dan mengata- 
kan ia sudah disumpah untuk tidak 
mengatakan. Dan seterusnja ia menja 
takan bahwa, apabila perkara jang 
belum diadjukan, sedang jang sudah 
di Vonispun kami harus tetap tutup 
mulut tentang pendapat2 dalam si- 
dang mahkamah. Djedi djangan disa 
makan dengan Amerika Serikat, di- 
mana pendapat2 para hakim agung 
Gjustru boleh dipublikasikan baik jg. 
dibitjarakan dalam sidang ataupun 
pendapat pribadinja, Demokrasi di 
Indonesia belum mentjapai taraf jg. 
demikian. 

  

KESIMPULAN 

Mak udi materiil memang tidak di 
atur dalam UUD 45. Tetapi dengan de 
mikian. UUD 45 memberi kesempat- 
an kepada kita se-luas?nja untuk me 
rgembangkan sistim hukum di Indo- 
nesia. Sifat UUD 45 jang singkat dan 
supel serta fleksibel merupakan sua 
tu hal jang menguntungkan. Pada ta 
ngan para ahli hukum pada chusus- 
sja, serta seluruh bangsa Indonesia, 
terletak tanggung djawab jang besar 
Gelam mengisi kemerdekaan kita, da- 
lem bidang hukum. 

Dalam kelemahan DPRGR dan 
DPR sesudah Pemilu 71, pada hemat 
penulis betapa perlunja hak udji ma- 
teriil ini “dimiliki oleh Mahkamah 
Agung jang berani mempertahankan 
konstitusi jang berlaku, dari gontja- 
ngen2 kekuatan politik jang tidak me 
nertu. 

Didalam UU tentang Pokok2 Kekua 
saan Kehakiman jang baru nanti, ha 
rapan2 kita tertumpah. Semoga lebih 
baik dari jang tama. 

SOLICHIN-SUGIRI 
PELINDUNG PERSIB 

BANDUNG. — Gupbernur Dja 
wa Barat Solihin GP dan Pangdak 
VII Djawa Barat Langlangbuana 
Drs. Sudbja Sugiri telah diangkat 
sebagai pelindung Persib (Ban- 
dung). Ketuanja telah diperkenal 
kan Senin sore kepada penggemar 
persib. akan tetapi karena Solichin 
harus memjmpin rapat, ia berhala 
ngan hadir. 

Senin sore tu, Ketua Persib, 
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Selama mengikuti pertan. 
dingan2 jang . dilakukan oleh 
team PERSIDJA jang baru di 
bentuk beberapa hari ini, ma 
ka kelihatan sekali bahwa se 
tjara technis team ini masih 
djauh dari persjaratan2 jang 
diharapkan, lebih2 mengingat 
lawan jang dihadapinja nanti 
adalah kesebelasan jang su. 
dah bermutu Internasional 

KOMAR, salah satu pemain 
depan Persidja......... 

Kita duga kes. PERSIDJA de. 
ngan permainannja jang di- 
perlihatkannja selama ini, ti. 
dak akan dapat berbuat ba. 
ojak. 
Kelemahan utama jang dje 

las sekali pada team PERSI 
DJA "jarg baru lahir ini” ada 
Izh dalam "team work”, ma. 
sih kurangnja saling penger 
tian antara sesama pemain, 
serta masih belum dapatnja 
team ini mendjalankan in- 
struksi? jang dikehendakj 
coachnja, hal mana terui 
karena beberapa pemain ter. 
utama pemain? muda, masih 
ada jang diluar persjaratan. 
Memang kita akui bahwa ke 

sungguhan jang diperlihatkan 
oleh coach Drg. Endang Wi. 

tarsa untuk  mempersiapkaa 
team PERSIDJA inj sangat be 

sar sekali, segala kombinasi 
pemain maupun permainan 
tekun telah ditjoba oleh coach 
jang terkenal radjin ini, tapi 

sedemikien jauh kita lihat 
bahwa hasil kombinasi pe- 

main? lama jang sudah berpe 

ngalaman, tapi agak kendor 

daja djuangnja dengan pe. 

main2 baru jang mesih ku- 

rang pengalaman tapi tinggi 

daja djuangnja, sebegitu dja. 

uh masih belum mejakinkan. 
Menurut dugaan kita sing- 

katnja waktu jang diberikan 

kepada Drg. Endang Witarsa 

untuk pembentukan team hi, 
disamping  terbatasnja pula 

materi? pemain jang ada dan 

dipunjai PERSIDJA sekarang 
ini, merupakan faktor kesuli 
tan utama jang dihadapi oleh 

coach jai untuk menjempurna 
kan team itu sendiri. Hingga 

menurut kita, tidak akan da. 
pat kita harapkan coach jang 

berpengalaman itu untuk da- 
pat "menjunglzp” suatu team 
PERSIDJA jang baik dari 
materi2 pemainnja jang ada 
sekarang ini. 

Untuk itu seterusnja timbul 
suatu pertanjaan, bagaimana 

  

    

  

Kans untuk 

menjerang 

sedikit 
Jan 

pat dibuat Persidja untuk mendc 
kati daerah pertahanan Csepe' 
nantinja, lebih2 mengingat pula 
bahwa kelemahan utama Pecsi 
dja dewasa ini adalah pada p: 
main2 depannja jang tidak kom 
pak dan tidak produktif sama 
sekali. 

Untuk pola permainan berita 
han bagi Persidja, kita rasa ccach 
Drg. Endang Witarsa akan mera 
pergunakan sistem 4-3-3, dimana 

diperlukan 3 pemain penghubung 
untuk penguasaan lapangan. se- 
dangkan dibarisan depan tjukup 
ditempatkan 3 penjerang jang mo 
mempati posisi karan luar penje 
Yang tengah dan kiri luar, sedang 
kan dua pemain depan lainnja di 
tarik mudur untuk bertahan. 

Dalam formasi 4-33 jni untuk 
barisan depan tentunja Persidja 
memerlukan penembak2 dari dja 
rak djauh, hal mara mengingat 
agak sedikit kans bagi Persjdja 
untuk sering mendekati garis 
pertahanan 'Csepel'. Materi2 pe 
majn untuk tembakan darj djarak 
djauh ini. dipunjai oleh Persidja, 
jaltu Surya Lesmana dan Komar 
Chaeruddin. Sementara Surya Les 
mana disamping penembak masih 
diperlukan lagi keahljannja seba 
gai pemain depan jang ditarik 
mundur guna membantu pemain 
half/pertahanan serta mengatur 
serangan2. 

Sebagai kanan luar, kita lebih 
tjondong menempatkan Feng 
Hong daripada Didi, walaupun Di 
di sedikit lebih mejakinkan. tapi 
Feng Hong mempunjai djuga kele 
bihan jaitu kemampuan dribling 
lang lebih baik serta gerak tipu 
jang Iintjah. disamping masih pu 

  

nja tendangan dan heading jang 
terarah dan lumajan keras 

Untuk podjok kiri (kiri luar) 
pilihan kita satu2nja hanja djatuh 
pada Chris Gunawan jang menurut 
kita mempunjai kemampuan jang 
baik sebagai pemain kiri luar, Se 
mentara itu pcsisi pemajn2 depan 
lainnja kita rasa akan ditempat 
oleh Jajang Bachtiar dan mungkin 
djuga masih diperlukannja tena 
ga Manan. 

Untuk pendjaga gawang kita Ie 
bih tjondong untuk menempatkan 
Jan Bcedianto daripada Soegianto 
jang achjr2 ini tidak berada da 
lam kondisi akibat tjedera jang 
Gialaminja sewaktu kedjuaraan 
PSSI jl nampaknja masih belum 
sembuh betul. Kelemahan Jan 
Boedianto satu2nja ialah terlalu 
banjak melakukan move2 jang ku 
rang berguna. sehingga ia sering 
kehilangan posisi karena jang de 
mikian itu. tapi tangkapan bcla 
mja kinj lebih mantep daripada 
Soegianto. 

Mcugerci barisan pertahanan, tidak 
ada pilihan lain dari pada mempertja 
jakannja kepada Renny Salaki, A. 
Muljadi, Mamid, Ojong, untuk itu jg. 
sudah dapat dipastikan Renny akan 
ditempatkan sebagai back kiri, Ma- 
mid sebagai back kanan, sedangkan 
sebagai poros halang (spill) kita ra 
sa A. Muljzdi lebih mejakinkan dari 
pada Ojong Liza, sedangkan Ojong 
akan lebih tepat ditempatkan sebagai 
half, bersama2 dengan Salmon Nasu- 
tion. 

Sementara itu kita tjondong pula 
untuk menempatkan Bob Permadi se 
bagot pemain half, dar kita kurang 
setudju atas perempatannja sebagai 
pemain depan (kiri luar) jang ditjo- 
ba2 selama tni, lebih2 mengingat phi 
sik Bob Permadi jang memungkinkan 
Ia urtuk mendjadi pemain half jang 

ruh. 

  

- 

Dengar demikian maka dugaan kita 
tusuran tcam PERSIDJA jang tepet 
urtuk diturunkan dalam melawan kes 
CSEPEL besck sore, kira2 adalah sbb: 
kiper: Jan Boedianto, back Mamid, 
Renry Salaki, poros halang: A. Mul- 
jadi, half: Ojong Liza-Bob  Permadi/ 
Simon Nasution, penjerang2: Feng 
Hcng, Surya Lesmana, Komar, Sal- 
mon Nasution/Jajang Bachtiar dan 
Chris Gunawan, dengan perintjian 
bahwa Surya Lesmana dan Salmov 
Nasution adalah pemain depan jang 
ditarik mundur dalam sistem 4—3—3, 
sedangkan Komar bertindak sebagai 
pemain tengah. 

Sementara itu kalau coach Endang 

      

Witars: lebih tjondong untuk menem 
patkan Jajang Bachtiar sebagai pe- 
main depan, maka djclan satu?nja ki 
ta rasa adalah menempatkan Salmon 
sebagai pemain half menggantikan 
Bcb Permadi, tapi kita rasa dalam 
sistem 4—3—3 peranan Jajang Bachti 
ar sebagzi tukang "'serobot” kurang 
diperlukan terketjuali kalau Jajang 
dapat lebih ampuh dari Peng Hong, 
sehingge posisi karan luar dapat di 
pertjejakan padanja jang diperlukan 
sangat oleh PERSIDJA adalah pengua 
saan dacrah serta adarja tembakan2 
jang gentjar dari djarak djauh ditam 
bah benteng pertahanan jang ketat 

esok scre tentu akan dapat kitz 
saksikar begairara kemimpuan PER 

" SIDJA dewasa ini 

  

THOMAS CUP : 

Semi-final 
  

  

  

  

dia dan Afrika Selatan akan 

  

TURNAMEN TINDJU 3 
NEGARA DI DJAKARTA 

Persatuan 
Nasional Anfonesia (PERTI- 
NA) bekerdjasama 

Djakar!a, 12 Feb. (Mdk). 
Tindja 

dengan 
KONI Pusat menurut rentja. 
na akan menjelenggarakan tanik tindja n 

usil Gga-negara bulan Djuni 
mendatang di Djakarta. 

katangan2 

DITJETAK pede pe votah an offut MASA MERDEKA. Ojaherta 
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