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lain?

Fraksi Nasional

|. Thamrin

chusus untuk anda. Bila anda lebih senang
makan dari poda tidur. Atau lebih senang'

Penerbangan

dan

saBa
BangSada
GahasaBatu
dan Satu Bendera. ia

Snack). Tersedia semalam suntuk.

Non Stop. Dari Djokarta ke Sydney. Hanja

egg ae kami tanya sa

dikalanga Peta

pre

dengan potongan2 daging dingin jang meng.

dan pendaran dak.

Tidak akan saja lupakan ba

Djadi djelasiah, bahwa se

Pendeknja, Djadjan Tengah Malam disediakan

Anda bisa pilih antara Pan Am Smirgasbord

bimbingan

sam.

| Fs

Ini suatu ide jang paling hebat bagi jang
biasa djadjan ditengah malam.

Babu

mendjeladjah

ia “ii
Un

lalu djadjan sepandjang djalan ke Sydney

untuk

Te
ia selalu
Indonesia

Ha

Lepaskan ikat kursi anda Dan. ikat pinggang
anda. Sandar dalam kursi jang empuk itu

.

mendapat

membantu belia” dalaan per

kampung dan persoalan air
-

ketadjaman mangan seba

tiasa

.

anggau:a

Gaun
Kerla
ye. Ta ta tapat2

eni
ah peda » ang berde-

.

Bsiriwde oOCeeec Aim.M.H.
Rand, dimana ia mulai me

be

mengenal

Wafatnja

akp Ima Dx 29 Tahun
K.
korta. Karier politiknja di-

(Bagian TI)

nur terdahulu. Tapi djika kita ingin
mengembangkan ibukota mendjadi dae
rah luas, perlulah kita pikirkan, apa
kah Djakarta perlu mentjapai radius
sekian djauhnja, sedang penduduknja
barulah hanja kurang dari 5 djuta
orang. Dan tanah? jang dapat mene
Tima bangunan horisontal dan vertikal masih tjukup banjak pula. So
alnja ialah, bahwa kita sementara ini
tidak mempunjai biaja. Sedang mem
bangun suatu kota untuk perluasan
nja setjara modern membutuhkan bia
ja jang tidak sedikit .
P
Pak Ali Sadikin jang kini sedang
meremadjakan ibu-kota telah mengambil langkah? merombak jang lama
dan membangun jang baru dengan me
ingat utiliteit penduduk dan penam
bahan keindahan dan kesehatan kota.
Tiara pembangunan jang -karena ter
paksa- harus meninggi didaerah kota
dan Djatinegera, malahan
memberi
pervepktief suatu pembargunan kota
jang variant. Sekalipun pembangunan
itu dilakukan terpaksa, karena djalan2 ditempat bargunan2 itu dirombak dan didirikan baru, harus diper
lebar.
Kita melihat kemampuan pemimpin
pemimpin Indonesia untuk melakukan pekerdjaan2 besar jang dapat di
lakukannja dalam keadaan serba su
ut.
Dan dibawah pimpinan Gubernur
jang sekarang ini, kita merasakan
bahwa pembangunan ibukota kearah
modernisasi, perluasan dan pengembangan gedung2, perluasan dan per
baikan djalan2, pemeliharaan taman2
berdjalan melampaui kemampuan bud
Bet jang diterima setjara resmi. Initiatip dan karya? erlu kita perbanjak
Dan djika Pak Ali mendapat bantuan
Gari segenap masjarakat ibukota, tidak ketinggalan Pemerintah Pusat
Sipil maupun Militer, sudah boleh ki
ta memperhitungkan bahwa anak tju
tju kita kelak, akan melihat ibu-kota
nja berkembang mendjadi
kota kebarggaan jang luas, indah dan sehat,

1970:

lawan nasional Indonesia,

2

perkemba-

umpamanja,

plan dasar.
Karena
kemungkinan2
dapat
keadaan
perubahan djalannja
mempengaruhi djalannja
pembangu-

bangannja?

melebarkan

dibangun

tuasi

Kalau kota2 London, New York
dan Tokyo dibangun terus mene
'rus menurut plandasar dengan per
Djakarta

Berlin

sebelum

mendjadi

besar dunia
ngun sesuai

Sampai dimana ke-

nja maka

djauh

plan-dasar.

oleh Gubernur All Sadjkin untuk
membuat ibukota mendjad! suatu
kota modern di Asia didunja.

siapan sekian Km.

kota

lainnja melalui bus, tram listrik, kereta dibawah tanah dan lain2 komuni
kasi. Begitu djuga beberapa kotabesar didunia lainnja.
Djarak-keliling
sedjauh k.I. 60 Km. itu telah ditetap

dilandas

berdjumlah

dipeladjari

Dihubungi

metropole

tidak

plan

tas sedjuta orang!

sebagai

mo

kita melihat bahwa radius ko
tanja berdjarak lebih 60 Km.

itu mendjadi besar dan lebih be
sar lag! Tap! besarnja ibukota

mulsi

jang belum

”Komplet”?

ALAU

karta. Maka oleh karena keanehan2 inilah ibukota Indonesja

Tanggal 11 Djamai
hari waia
ndalah Thamrin
1910
pah
ke-29 M.H.

kota

dern,
Pengembangan kota modern menga
lami kemadjuan2
pembangunan gedung2 jang bersifat horisontal dan
vertikal, mendatar dan mendjulang,
sehingga ia memberikan pemandangan jang variant dan terbuka untuk
semua bertuk arstiektur. Hal ini belum dapat dilakukan di Djakarta. Se
babnja ialah, karena tidak ada peren
tjanaan antara kebutuhan dan keinGahan. Pembangunan gedung dan ta
man2 dilakukan hanja menurut plan
Jang baru lahir dan pembaharuan me
nurut apa jang ada! Sesungguhnjalah
kemungkinar2 pengembangan ibukota sangat luas. Karena ketjuali daerahrja tjukup luas dan masih dapat
diperluas lagi, zaman sekarang me'mungkinkan pembangunan dilakukan
setjara merata dan meninggi.
Kapan sebagai metro-

MODERN

sai

ini. Ia pernah djbun

tut! di Parjt Malintang terus ke

Pentjakar Langit

jang dilinda bandjir dan bebe.

|
:

da didaerah

Hn

Padang 12 Djan (Mdk)

Hi

Dari Ibukota
Dibekuk Di Pariaman

BAH

5

pa sawah2 jang rusak, rumah2
dan ternak jang
hanjut, padi

N4.DI. CLARA MAWIKERE - TIMBOELENG
-RUAUW
KEL. M.L. MAMUSUNG
- TIMBOELENG
KEL, TENDEAN
ANAKI & TJUTJU-TJUTIU

Nusatenggara Barat
- Sulawesi

Y.N, Pelni - di Ampenan.
?.T.Samudra Indonesia

- Diawa Tengah

?.T Samudra Indonesia

Sumatra Utara

BA-

“.

?.T.Trikora Lloyd
(Djl.Teluk Lampung no.? Surabaja.

Pangkalan Bung Karno - Makassar.

Djl.Perhutut no.1 - Semarang.
?.Y Samudra Indonema
Dji.Pemuda no.1i D - Medan.

Pembukuan mustan

P.T. Perusahaan Pelajaran “Arafat” Tiabang Tandjung Priok
Dji.Panaitan no.10 tilp.291990.

P.T. PERUSAHAAN

PELAJARAN

"ARAFAT".

DJAKARTA

an

SELASA, 13 DJANUARI 1970

DIAH

Harga langganan dalam kota: Rp.200,- sebulan (termasuk beaja antar): Luar kota: Rp.300,- sebulan (termasuk .beaja pos-udara).
Luar negeri: Rp.450,- sebulan (termasuk beaja pos-udara).

njonja Agnew, mendapat ke.
sempatan melihat2 kebudajaan Indonesia.
Selesai tarian
jang
menggambarkan perdju.

angan
jang
dunia

telah

untuk

sihnja.

sedjak

didirikannja

bernama

Akademj Militer Nastonat (AMN)
antara hingga sekarang In! telah ada 7
baik dan jang djahat di orang Gubernur,
ini, Wk. Presiden Agnew
Mereka itu ialah: 1. Djatjkusw
menemui para penarinja mo (letnan djendral) 2, Surjosular
menjatakan terima ka. so (major djendral). 3. Sentot Isterus.menerus

Ia tiba di Bali pada Minggu
siang jang Jalu dari Singapura

untuk

rat

suatu kundjungan tidak

resmi ke Indonesia, jang akan

berachir

Selasa

pagi

besok.

kandardinata

(brigadir

djendral).

(major

djendral).

4, A. Thahir (major djendral). 5.
Surono (major djendral). 6 Solihir

'Gautama

7 Sarwa

djendral).

Putra

Edhje

Wibowo

(brigadir

Tjatatan Redaksi: Suatu expedisi ilmiah baru sadja kembali

f

dari lembah—X, Irian Barat, setelah 80 hari ditengah belantara jang belum pernah didjamah manusia luar. Expedisi
mengalami ketjelakaan dimana tertjatat: 20.000 feet film
berwarna hanjut dan hilangnja seluruh perlengkapan sedjumlah ratusan ribu dollar Amerika.
salah

Berikut ini kami sadjikan laporan Kapten Dr. Bondan,

seorang peserta

Tjendrawasih foto.
Penerdjunan

2000 feet

al

dan

ketinggian

“hat jang se-

pg
tidak biasa. Ini berarti
tiba dibumi mendjadi lebih lama

dua kali. Akan tetapi ini djuga

/

djuga

salah seorang anggauta

berarti bahwa penerdjun2 lebih
dapat mengarahkan
pajungnja
ketempat jang dipilihnja sendiri.
16
penerdjun melajang2 diudara
lembah—X, masing2 terdiri: dari
8 anggauta RPKAD, 3 anggauta

Bitjara tentang pengaruh masjarakat terhadap penjair, tentu

sadja

penjair

berbeda2: antara
dengan

penjair

seorang

lainnja

dari masa kemasa. Puisi2 tentang
tjinta, puisi2 jang berisi pemudja

an alam dan puisi2 meditatip

kontemplatip dianggap mendjauh
i pengaruh masjarakat dengan
kepura2annja jang tak peduli -Sematjam protes pasif untuk menolak pengaruh masjarakat ter.
hadap penjair. Puisi2 demikian
Oleh sementara penjair satire sosi-

al dianggap tak bertanggung dja-

wab dan hipokrit pada hati nurani kepenjairannja.

nurut jang terachir

Karena

me-

ini, penjair

jang dianugerahi hati nurani jang

peka, untuk bersimpati baik kepada keindahan alam, pada pe-

renungan falsafah maupun terhadap penderitaan sosial jang anti
pada kepintjangan2 . . . adalah

tidak pada tempatnja tidak ber-

kata suatu apapun tentang kepintjangan2 masjarakat. Albert Camus lebih memandang masalah
individu seorang seniman ter-

hadap

kebobrokan

masjarakat,

ini dari sudut tanggung djawab
seorang seniman sebagai seorang

sama

sekali.

Katanja

kepada

tetapi

Djenderal2

penulis, berbitjara tentang pemilihan
umum,

"Ja,

pada

marah kepada pradjurit2 mereka bila

pradjurit2 itu tidak menusuk tandagambar IP-KI!” (Seperti kita ketahui
pada

waktu

itu

IP-KI

jang

baru

ber

Hubungan

ka

diri telah mentjalonkan — Djenderal2
Nasution dan Gatot Subroto alm. da

lam pemilihan umum).
mi

mulaj

terputus

mudian

penulis

dan tidak

mendengar,

lama

ke

bahwa pe

puluhan
dari

PKI:

ia telah
ia

berkundjung

mendjadi

mengorganisir

ke

lebih

Pe

PKI

terorisme

mental terhadap penulis2 bebas pada

umdmnja
dan
penulisi—madjalah
'"SASTERA"
pada chususnja.
Klimaks dari terorisme mental ftu mulai
terlihat
dalam
pertemuan
"budi
wan2'"
dirumah Gubernur Djakarta
Raya dalam tahun 1964, dimana Pra

moedya
kepada
PKI

itu

menjampaikan

Njoto

Giterima

alm.

permintaannja

agar

pemimpin

mengusahakan lewat djalan
Presiden atas Mani

Menurut laporan jg.
oleh penulis
pada waktu

itu: mungkin

baiklah

mengambil

penulis

penu-

sedjarah

negeri Belanda sesudah Perang Dunia
1.

Sesudah berachirnja Perang,

peme

erkembangan musik di Indonesia, dapat bergerak wadjar kare
na situasi negara sendiri, jang

Djika kita membitjarakan perma-

salahan jang menjangkut segi kehidupan musik di Indonesia termasuk aspek

terlalu

kebudajaan musik, tidak berbeda de-

rah perkembangan kebudajaan musik

dinegara kita memang sulit sekali.

"dal

taat

ditawar-tawar

Pro

melan Djawa jang penuh kreatip dan
mempunjai Giri sendiri. Sampai pada
saat kini, bangsa Indonesia sendiri be-

lum dapat memastikan sudah berapa
lamakah usia dari kedua djenis musik
sebagai musik asli pada daerah tersebut. Dan adakah pemikiran dikata:

an tokohdan
"ap

isi kita untuk

"8 Tatnja eksedeniiel, tidak diperkenalkan setjara kontinju. Djika perban-

(arti

istrument,

ment

dan komposisi dari setiap lagu jang di

lagi. Walau-

sadjikan.

dingkan dengan

e

Dilain
segi, kalangan musisi barat
termasuk orang Australia dan bangsa-

Jang telah madju namun mereka ma-

keprihatinan

lama di-nina-bobo-kan

mengagumi akan gending Bali atau ga-

pun ada fasilitas jang baik di-negara2
sih merasakan

Yonesia dapat berkembang wadjar sesuai dengan nilai? kebudajaan jang ada, Hanja sadja, dist kita memasuki
perkembangan modernisasi dimana semua aktivitas dan kreatip kerdja
gerak tjepat, penjesuaian konsep, be:untuk membangun kebudajaan musik
nasional harus diselaraskan dalam resonansi wadjar, tidak kaku Sedikit tidaknja kita harus memperhitungkan
faktor aliran2 musik jang ada. Lebih2
musik jang langsung mempengaruhi
generasi muda ang akan menegang
supremasi musik pada saat jang akan
datang.
Dari penindjauan sepintas lalu, ver
kenalan musik Indonesia terbatas kepada rombongan2 kesenian jang metawat ke luar negeri atau atjara2 jang si-

oleh susunan masjarakat agraris. Aspek susunan masjarakat jang demikian memungkinkan perkembangan kebudajaan musik dapat berdjalan seper
ti apa jang kita lihat dan kita nikmati
pada saat ini. Banjak orang dari luar,

ngan membitjarakan persoalan "mana
telur lebih dahulu, ataukah ajam terlebih dahulu”. Menelandjangi sedja-

sangat,

tergugah

Hoanag Oleh angkatan muda, Di
Djepang pada saat ini terdapat
768 orchestra dan 9 orkes symphoni

ndjilan,

sementara orang

kan kebudajaan musik mereka tenggelam di-tengah2 musik barat.
KEBUN RAJA BOGOR
DITUTUP UNTUK UMUM

pegangan angkatan muda kita dalam

kenamaan kaliber internasional sedang

baik dipikirkan kemungkinan diben-

tuk satu Lembaga Musik Indonesia,
chusus memikirkan setiap gedjala dan
kemungkinan2 kearah pemikiran pem
binaan perkembangan musik Indone-

sia. Di Djakarta ada Pusat Kesenian

bangkan. Pada momentum jang sama,

jang mentjoba menghidupkan rasa tji-

kebudajaan musik ala musik beatBeatles mer
s dan memperkosa

ta kebudajaan mindeed ditalangan
masjarakat. Langkah tersebut sudah
wadjar kita hormati sebagai satu usaha merintis kearah pembangunan kebudajaan
dan seni nasional jang memunjai bentuk ragam beraneka rupa.
lanja sadja dalam soal musik, shusus
nja kita belum melihat titik teran
jang bisa membangkit rasa gairah di-

musik.

Saat ini, kemungkinan musik ala
Beatles telah kita rasakan. Tokoh2 aliran musik beat di Eropa dan Amerika,
mulai mengalihkan kealiran mulain. Tokoh2 Beatles mulai mempeladjari instrument sitar. Pergeseran
musik beat ala Beatles kealiran musik

muman direktur kebun tsb untuk
sementara
ditutup bagi
umum sampai ada pengumuman

lain, mempunjai konsekwensi bagi
perkembangan

musik di

etjara menjeluruh perkembang-

kalangan para musisi kita untuk mem

berikan saham jang lebih besar terha-

dap pembangunan kebudajaan musik
nasional. Kita harapkan dengan adanja Lembaga Musik Indonesia, paling
sedikit bisa dirampungkan kemungki-

F

an kebudajaan musik di Indo-

Tiba2, beberapa tahun setelah pePada hari2 libur kebun jang
nulis itu ditahan, timbul fikiran di- mempunjai
indah
kalangan penulis2 bebas, jang dima karena terdapat
sa pra-Gestapu di-kedjar2
-

nan mendirikan sebuah musium mu-

nesia, Ta men Sa
krisis.
Masih banjak
kemungki-

sik dan sedjarah tiap? alat istrument
dengan
data2. Pada segi lain, oerlu diirikan perpustakaan musik. Dengan

nan musik2 nasional berkembang wadjar, dalam mengjari satu
sik Nasional jang mempunjai
diri.

Akan tetapi,

sebaiknja kak

KODAM XVII, 3 orang dari
National Broadcasting
Cor
tion(N.B.C.
- New York). I orang

DCI memasukkan penghasilan

sebanjak Rp. 6.4 miljar, djumlah jang melampaui target,
untuk tahun 1969
Masjarakat jang serba pajah,
menggeleng2kan

mengutjap:

kepala

dan

” .. Aneh

FP

Soal Pa
pak.
Ketjuali mengurus pembangun

an Malaysia rupanja djuga mengurus

guru?

wanitanja

jang

pakaiannja bagian bawah ma-

kin naik (mini) dan bagian
atas makin
laki2 jang

turun, D:
memakai

tjelana

pendek dan kemedja hawaii
didepan kelas
Sjukurlah dilarang '
Kalau tidak, terpaksa sekolah
dipindahkan kedjalan raja atau
kepinggir pantai '

dit
(soko—guru)

untuk buku2 musik
Kemunduran
dalam
pendidikan
musik seperti pada Akademi Musik di
Djokjakarta, kesalahan bukan terletak pada mahasiswa. Pada saat in, me
mang mereka kurang fasilitas materi,

Hingga kemunduran Akademi ter

sebut akibat situasi negara jang kurang perhatian pada mereka
alam rangka menanamkan "mu
Ik mindeed”, sebenarnja da
am kurikulum sekolah, mulai
dari SD sampai ke SMA, dijan
tumkan mata peladjaran
musik, seba
gai mata peladjaran pokok.
Dalam kenjataan sampai detik ini, di sekolah2
memang ditjantum peladjaran menjanji dengan pengenalan tangga nada2,
bukan huruf balok din pengertian
musik setjara hakiki
Dengan konsepsi
lebih matang dari ini, kemungkinan Lembaga
Musik Indonesia akan mendjadi kenjataan sesuai dengan
harapan dan
ita? kalangan musisi kita. Mungkin
kah para pimpinan DKD bisa mengga:
rap persoalan ini, kita tunggu ?
SURAT PEMBATJA
PENDJELASAN K.-K.N.I. SEKITAR
KEDATANGAN
DELEGASI DA:
GANG KERADJAAN BELGIA
Redaksi Jth
Menanggapi berita diharian Merdeka tanggal 9 Djanuari 1970 mengeai kedatangan delegasi dagang Belgia
dimana diberitakan bahwa Ketua Umum K.K.N.!. Drs. . OMAR TUSIN
meminta-minta kepada Duta Besar
dan Pemerintah
supaja K.K.N. da
pat berundingd
jang dikatakan “Jitolak
ngan ini diberikan pendjelasan demi
menempatkan per
nia pada pro:
Porsi jang sebenary
1, Beberapa wak
EL.N
Depariu menan
Kepada Ketua Umum K.KN.t #pakah K.K
N.I. bisa menerima
dan berunding
dengan delegasi Belgia.
Pertanjaan
ini
disambut
dengan

baik oleh Ketua Umum KKNI dam
untuk itu fihak Departu akan
menghubungi Ekuin karena Ekuindah
jang
memimpin
counter
partner dari fihak Indonesia

'mempeladjari "apa musik itu” dalam
arti

kini

hakiki. Di Indonesia hingga saat

belum ada perpustakaan chusus

Sesudah
itu KKNI
dapat
berita
lagi bahwa untuk keperluan perun
dingan sudah tidak ada lagi wak'tunja, jang ada hanjalah kesempatan? pada workingveswon dan un-

tuk hadir dalam working-session
akan dikeluarkan undangan lang:
sung oleh Duta Besar Belgia
Djelas kiranja bahwa KKNI tidak
pemah meminta-ninta
untuk berunding
2. Ketua Umum KKNI tilak perah
mentioba untuk meminta-minta
berunding dengan Delegasi Belgia
dan hal ini Duta Besar Belgia sea
diri dapat ditanjai apakah ada per
ah bertemu dengan Drs. Ir. Omar
Tusin
Orelasiah kiranja antara Duta Bes.
dengan Ketua Umum
KKN.
tidak

Teriakan2 perang

OLEH: Kapten Dr. Bonda
(sebagaimana ditjeritakan
kepada Marzuki Aritin S.E.)

Jang baik

adanja perpustakaan musik, sedikit tiGaknja ada hasrat dari masjarakat

mua
“ita “Paresmengikat
konsep, agar kebudaj

(Bersambung ke hal. IV)

ada di-

ingin sekali kita
mereka j

perlu untuk menanggulangi
kemiskinan fasilitas dalam Menak eka,

luar da-

- menggali kebudajaan musik Indo
nesia bangsa kita sendiri membiarkan
kebudajaan musik bergerak tanpa ada
hasrat membina dan memperkem-

fasilitas? jang

, rasanja
kepada fasil tas

2 sempuma. Dalam rangka ini, di

bangsa Asia lainnja, datang ke Indonesia mem|
i kebudajaan musik
kita. Disinilah
kita melihat aa .

mena
permasatahan musik
pop sebagai contemporary musik j:

mungkin

atau...?
Nicholas, dim
kah kau berada?

dak mau ketinggalan, bukan?
Tinggal buktinja, deh

Kemungkinan membentuk
lembaga musik di Indonesia

lebih landjut.
Seperti diketahui, bahwa angin
taufan dahsjat
telah melanda
kebun itu pekan jl. hingga me
nimbulkan kerusakan? pada ba
njak pohon besar maupun ketjil

lampau.

prinsip2

njaan-pertanjaan

tentunja orang Indonesia ti-

OLEH:
PAUL L.
TOBING

BOGOR — Kebun Raja Indo
mesia di Bogor menurut pengu.

merupakan

baik

Iis-penulis seperti Gunawan Mohamda dan Bur Rasuanto jang telah ber
temu muka dengan penulis itu dipu
lau Buru akan dapat mendjawab per
tanjaan2 itu,
Tetapi sebagai bahan perbandingan

pe-

itu, Njoto alm. mengatakan
dalam
pertemuan mereka:
"Bila saudara?
sudah tidak dapat menghadapi, baiklah akan saja usahakan agar Presi-

den mel
Maka — putuslah
sudah hi
penulis dengan penulis itu dan sedjak itu
pailah
penulis pada keputusan, bah
log dengan
penulis itu sudah ti

menerima

Manifes Kebudajaan jang dimasa
pra-Gestapu diterornja habis2an? Pe
nulis tak dapat mendjawab perta-

blemanja, terletak pada kemiskinan
akan segala materi, baik jang menjang
king. Beberapa penulis jang diundang
kut segi historis kebudajaan musil
ke Peking seperti
misalnja TRISNO
dan peninggalan materi alat2. Berkem
SUMARDJO ALM. dan M. BALFAS.
bangnja kebudajaan musik pada
negajang perti
tetap antiTa-negara jang telah madju seperi De
tetapi hali
dengan Prapang, Rusia, Amerika,
Gis, dil.moedya memang berlainan: ia malanya anjalah melalui pengertian menhan,
seperti halnja
dengan BOElam antara pemerintah dan rakjat,
,JOENG SALEH,
kemudian mendjadi
j: memelihara
ihar
dan mendja'pembela HOA-KIAUW fing menda dah wasannja
'8a kebudajaan musik Jang ada dengan
saluran kepentingan Peking dinegeri
segala aspeknja, suatu hal jang mutlak
kita. Dalam permul:
tahun2 enam
nulis itu diundang

su-

dah berubah? Mungkinkah ia kini su
dah dapat

Kalau orang Belgia mau berpikir dalam rangka REPELITA

KNI membantah se-akan2 KKNI meminta-min
"
3. KKN
antara lain mempunjal
Program untuk memperiruangkan
Posisi swasta dalam diplomasi eko
terpisah

djauh

an aa

aa,
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annja ke Bali beserta isterinja

ada.

ubah

kini

lama,
mulai

berdirilah

(mengatur
kembali segala periengkap-

sadar saja

"

Selama
pertundjukan jang
berlangsuag satu djam, pem.
besar AS itu dalam kundjung

MEREKA JANG PERNAH
DJADI GUBERNUR
AKABRI UDARAT
MAGELANG, — Menurut tjata
tan dari AKABRI Udarat Mage
lang, maka mereka jang pernah
mendjad: Gubernur AKABRI Udx

bisa sadja bersikap simpati, bersikap memberontak, menentang,
Pasif ataupun aktif—- tetapi bagaimanapun pengaruhnja terhadap
penjair selalu ada dan akan tetap

bertemu

ia

5

ser.

Sial environment itu, sang penjair

1955 penulis

seorang

Mungkinkah

Belgia disini akan dibahas se-

suai dengan prioritas jang ditjantumkan didalam REPELITA....7
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didesa Singabatu jang letak.
nja dibagian Timur Den Pa-

merupakan
bagian
terachir
dari kundjungan
kelilingnja
itu. (Ant)

nja. Tidak seorangpun termasuk
penjair, dapat lepas dari faktor
environment, sebagai telah dibenarkan oleh penjelidikan sosiologi. Dan terhadap pengaruh so-

tahun

ia

integre?

ketika menerbitkan ' KUMPUL
AN POESI PENJAIR2
ANGKATAN
"66 memasukkan djuga
karja2 penjair2 jang telah berkolaborasi deng
an PKI dimasa pra-Gestapu.
Sikap
ini terlalu sutji, tetapi TIDAK murni:
Alangkah lebih halus lagi budinja
penulis2 "'Manifestan””
jang lemahgemulai
bagaikan domba
dalam
membela penulis2 kolaborator jang
kini lagi dimanfaatkan dipulau Buru,
agar mereka diidjinkan untuk menu
lis.
Adapun penulis sendiri tidak berkeberatan seorang tahanan menulis
dalam pendjara, seperti
misalnja
Prof. Kostermans, tetapi apakah itu
berlaku buat Pramoedya dan penulis2
kolaborator lainnja dipulau Buru,
baiklah kita tidak pura2 lebih .sutji
daripada perulis2 Belanda
setelah
berachir Perang Dunia IL. "
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tari Barong

rit rentjana ia akan menerus
kan perdjalanannja ke Austra
lia dan
Selandia Baru, jang

ruh padadirinja dan pada puisi2-

Dalam

lagi dengan penulis itu: ia sudah ber

karena
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kan, bahwa ” ... segala projek
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tu pertundjukan

sua

menu-
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penjair sekali gus seorang warga
masjarakat. Sang penjair adalah
personalita jang hidup dalam suatu waktu tertentu, tempat tertentu, dan lingkungan masjarakat tertentu.
Dia sekaligus
vidu
dan anggota masjarakat.
Dan sebagai anggota masjarakat
sudah tentu akan terkena penga-

bagai suatu kelas baru, maka kita su
menempatkan mereka ditepi dju
rang pengchianatan intelektuil, pada
hal kaum intelektuil bukan sadja ha
:rus diperlakukan sama dengan kaum
non-intelektull, tetapi djuga intelektuil harus rendah hati terhadap
kaum non-intelektuil dan
pertanggungandjawab moral mereka lebih be
sar daripada kaum non-intelektuil.""
(Harian "KAMI", 20 Desember 1967).
ENGAN mengemukakan itu peD nulis ingin mengatakan, bahwa
terlalu kekanak-kanakan untuk
memperlakukan Pramoedya
Ananta
Toer berbeda dengan tahanan? politik
hanja

ia '” SEO-

1
Http

biasa menghadiri

pagi

'masjarakatnja. Seorang

mana penulis
antara lain mengatakan, " .. .. sebab apabila kita telah
menempatkan kaum intelektuil se-

lainnja

itu

Hai

Gjabatan daa sebagai pariwi-

satawan

Selasa

Tetapi sebenarnja, pada waktu

jang bersamaan tak seorangpun
penjair dapat hidup terisolasi dari

waktu

-

keresmian

Pada

Setjara implisit penji
ngatakan dalam sadjaknja tentang apa jang dilihatnja, tentang
apa jang dirasanja atau suatu pernjataan dari pandangannja ' mengenai hidui
: dan terserah kepada pembatjanja untuk merasakan dan menerima segala emosi
dan buah pemikirannja itu.

pada

1g

segala

lalu.

identik tunggal sang penjairnji

tetapi

RANG PENULIS JANG BER-INTEGRE, tetapi kini ia sudah lama beru
bah. Bagaimanakah mungkin berintegre bila ia mengorganisir terorisme
mental terhadap penulis2 bebas,
agar mereka mendjadi penulis2 TAN

i

lepaskan

perdjalan.

semata2

tu,

ketua dele-

p
Ha
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rumah Menlu Adam Malik me

suatu

jang

ia

it f
ih i i

tuan

dari

pernjataan

Duri,

diidjinkan — untuk bertemu dengan
Sdr. Resink jang membimbingnja
hingga terbit novel2nja jang bermu

j

dengan

di Bali, Senin

bersama2

bagian

an keliling
kesebelas negara
didaerah Asia dan Pasifik, jg
dimulai pada achir bulan jang

mata

kai Komunisme
seperti terbukti dari
nja TJERITA2 DARI
jang mentjerminkan antipatinja kepada pemberontakan PKI di Madiun.
SDR. H.B. JASSIN
dan
SDR. G.J.
RESINK adalah ahli? sasteri jang da
pat kita sebut sebagai mentor2
penu
Ms itu. Dalam tahun? 1953-1954 ketika
penulis untuk hampir setahun lamanja terlibat dalam polemik melawan
tiga pembela Komunisme (Soegardo
alm., Njoto alm. dan Tahsin) hubung
an penulis dengan penulis itu (Pramcedya) tidak berubah, masih selalu
timbul rasa kegembiraan
bila penulis
berdjumpa dengan penulis itu. Tetapi
sesudah dalam tahun 1954 penulis itu
pulang dari Amsterdim mulal terasa
perubahan: ia mengalami
suatu frustrasi, karena tampaknja ia merasa ti
dak dihargai oleh pedjabat2 Jajasan
Belanda di Amsterdam jang mengundangnja.
Kesempatan
ini digunakan
sebaik-2nja oleh LEKRA jang ingin
menarik kefihaknja setiap penulis
berbakat, terutama jang sedang mengalami Trustrasi.
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Ta

pagi

dewa

gerakan literer, melainkan semata

bahwa ketika

dipendjara

Pangeran

gasi ekonomi Belgia mengata-
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merupakan

dari pada
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AUSTRALIA

itu

simptom

rulis. Memang benar,

Ke-
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MENUDJU

Kundjungan

dalam sedjarah sosial, dan tidak

'djuga suatu
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INI

dengan
jang personal sekali. Puisi2nja bukanlah rentetan

prinsip

i

PAGI

Den Pasar, 13 Djan. (Mdk)
Wakil Presiden Amerika Se.

sekali

sedikitpun

bi i

Spiro Agnew Nonton Tari
Bali-Di Timur Den-Pasar-

bersifat individu

arngi

budajaan jang mengatakan, bahwa
L se-djahat2nja manusia namun ia ma
sih memantjarkan sinar-tjahaja Illa" berapa tahun dalam permulaan tahun2
Ilmapuluhan. Kami berdua saling har ht, penulis ingin mendudukkan persn-menghargai dan kundjung-mengun
soalan ini menurut proporsinja, dedjungi ketempat tinggal masing2. Pa ngan mengingatkan pembatja kepada
da waktu Itu penulis menilai penulis karangan penulis jang berdjudul
BUKAN KELAS INTELEKTUIL, dlitu sebagai penulis jang tidak menju

ai

Kami utjapkan selamat kepada tamu2 bangsa Belgia jang bermentalitas
seperti bangsa Belanda jang dikenal baik oleh bangsa Indonesia. Dengan perbedaan, bahwa Belgia tidak pernah mempunjai VOC disini

adalah

ENJARA pribadi penulis menge
nal baik penulis tersebut,
mala
han bersahabat baik selam:

fi6

arat.

penjair maupun sardjana fi-

ji

itu?
Pertama. tama, langkah Belia dengan Pangoraonja itu, jang mengambil
inisiatif mengundjungi Indonesia untuk membuka hubungan2 ekonomi dan perdagangan, dj u St u, karena ia mewakili negeri ketjil, harus kita berikan ber.
hatian sepenuhnja. Negeri ketjil biasanja tidak terlalu banjak pretensi dan ke
Yongkakan seperi negei2 besar dan berkuas Perundinga
seperti Belgia akan berdjalan dengan perasaan lega, karena
njimpan dibelakang kepala kita pikitan2, bagaimana menghindarkan negeri2
besar mengita. Pisampingitu potensi negeri2 ket - artinja dalam
Keberan K
Ke Pe
Pee ape paa Andin negera besar,
Dan negeri ketjil jang ingin memperbesar volume ekonomi/perdagangan mereka,
akan lebih menarik perhatian terpusat daripada negeri2 besar jang sudah punja
pretensi, "kalau kami tidak bantu, kalian akan mampud —.
»
Kedua, sebagai bekas pendjadjah daerah2 di Afrika, Belgia mengenal
benua Hitam jang sedikitna potensi bahan baku dan kemungkinan ekonomi/
grrdaganganna tidak kalah dengan Asi, Ditambah lagi, bahwa komunikasi
ropah - Afrika djauh lebih dekat dan lebih mudah daripada ke Asia, ditambah
lgi dengan kenungkinan2 penggarapan kekajaan jang djurlah in-cognito-na
djauh lebih banjak Jaripada di Asia, maka hubungan ekonomi/perdagangan jang
konkrit, sekalipun dalam volume ketjil2an, akan menarik dan menetapkan per.
hatian negeri2 Eropah kepada negeri? Asia. Setidaknja pemikiran mendiaga
supaja Asia tidak mendapatkan kekurangan perhatian dari Eropah' seburai
pembeli bahan2 mentah Asia, chususnja ASEAN, dapat ditackle Oleh ASEAN
dalam proporsi jang lebih luas.
Disamping
u, Belgia sebaga alah satu negeri PBE mempuja arti entin
bagi Indonesia dalam rangka menerobos tirai PBE dalam ekspor Indonesia ka
Eropah. Berbeda dengan Afrika, Indonesia sebagai supplier tidak terikat dengan
ketentuan? PBE? Dan sebagai Negara jang berdaulat dalam ekonominja Indonesia
per djaminan2 dari PBE dalam pandangan? internasionainja ke Daratan Eropah

bekerdja, kata T.S. Eliot, ia ter-

lepas sama sekali dengan masalah2
sosial, seperti terpakunja seorang
sardjana fisika didalam laboratoriumnja - tetapi walaupun tidak
ada hubungan dengan masjarakat,
sika tersebut tidak bisa lepas dari
tekanan perasaan untuk terus
berdiam diri terhadap kepintjangan-kepintjangan sosial.
Seorang penjair pada mulanja

PENDJARA
WIRATMO SUKITO

ip : Ii saj
j1

sedang berada di Indonesia. Menurut delegasi ini, Belgia akan membuka persDOK Dara dibidang kamor Ke Indonesia, Disamping Ibu, alan digarap Pula
bidang2 business,
joint venture, industri, per—bank-an dil-nja.
Kedatangan suatu missie/delegasi ckonomi dari negeri luar untuk membitjarakan perspektir2
jang menjangkut kemadjuan pembangunan dan perekonomian negeri itu dan Indonesia, teranglah merupakan suatu pikiran madju,
jang tidak boleh kita hentikan, setelah delegasi itu kembali.
Chusus mengenai soal Belgia, kita melihat bahwa import Indonesia jang
$ kali lebih besar dari pada ekspor Belgia kesini, haruslah di-seimbangkan,
sehingga betul2lah terdjalin rasa persahabatan dalam kerdjasama ekonomi jang
saling menguntungkan.
Apakah pandangan kita mengenai soal Belgia jang terlalu sedikit kita kenal

sedang

Bei

KUNDJUNGAN DELEGASI
EKONOMI
BELGIA
Sebuah delegasi ekonomi Belgia jang
dipimpin oleh Pangeran Albert ki

penjair
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TEKS

rintah Belanda di Den Haag mengam
bil kebidjaksanaan jang menggariskan, bahwa semua kolaborator Nazi,
terutama anggota2 NSB (NationaalSocialistische Beweging), termasuk pe
nulis2nja, dikenakan periahanan. Perulis2nja dikenakan karantina politik
untuk beberapa tahun, bergantung
kepada kadar kolaborasinja. Bila seorang penulis sudah dibebaskan dari
karartina politik, is masih dikenakan
larangan menerbitkan tulisan2nja, ke
tjuali bila sesudah memadjukan permohonan bertobat kepada Menteri
Pergadjaran dan Kesenian mendapat
idjin untuk menerbitkan — karja2nja.
Bila ia sudah memperoleh idjin tsb
ia masih mendpat hukuman berupa
keengganan penulis2 dinegeri itu untuk bergaul, pendeknja ia dlisolir da
ri masjarakat penulis. — Demikianlah
misalnja penjair Jan
Engelman
atau penjair Ed. Hoornik tetap tak
mau bergaul dengan misalnja penjair
ri Bruning, meskipun jang ter
achir itu sudah mendapat idjin utk
menerbitkan karja2nja.
Demikianlah
pula misalnja Victor E. Vriesland ke
tika dalam permulaan tahun? limapuluhan menerbitkan kumpulan poesi
Belanda, poesi? karja penjair? kolaborator TAK dimasukkannja.
ALAM hubungan ini alangkah
D halus budinja Sdr. H.B. Jassin
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Sjahril A. Latif
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PIMPINAN HARIAN PUSAT
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Atjara Kedjuaraan Dunia Tersasan :

Sydney,
— Djuara tindja ke

ruhkan mahkotanja
dalam su
ata

keterangan bahwa untuk me
madjukan mutu persepakbola

diakui

PERSIDJA ibukota diperoleh

am di ibukota, dewasa inj se-

dang didjadjaki kemungkinan2 utk mendirikan/mengada
kan sematjam “PARDEDETEX” di Djakarta.

waktu
memegang sebuah cup untuk
penarikaa undian itu.

KENDATIPUN

Pan aa dalam PON VII
tjukup
utu, sebagian orang
jang menjaksikan pertandingan?

Ka

Ki

final,
Tegu maupum perseorangan agak ketjewa. Mereka
menghara,
dari para pemain

Maa

Mempraktekkannja

kita jang sudah sering keluar -

negeri, bah
di
kan permainan ” modern”, jakni
permainan serbuan djaring (netrushing game), teristimewa djago2
pria kita seperti antaranja Ganda

Komentar
Tokoh2

Widjaja dan Sugiarto. Se-ku:
nja elakursi2 kedjaring jang
bih banjak, dan bukan permainan
“baseline kuno” dalamnja pemain

tetap bertjokol dibelakang. Setidak2nja pada suatu bola pen:
dek, seorang pemain harus menjerbu kedepan. Pemain2 muda

1f

Kesebelasan

kita sekarang seharusnja

lebih

berani mempraktekkan permainaan ” modern", dalamnja pemain
sesudah serve menghambur keGjaring. Tapi ini dengan sendirinja membawa konsekwensi, bahwa seorang pemain harus punja
service dan volley jang baik,
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keras membawa
hasil jang lebih baik.

memberi sukses kepada djuara2
Wim

meliputi seluruh lapangan. Mereka
tjuma sekali2 menjerang kemuka sesudah serve, tapi pada setiap bola
pendek denyan tak ajalnja mereka
" ke- bacan) .

Mtebih litjin), serve dan volley jang
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