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FCNGSI l(EBtTDA.JAA~ DALA:\1 PEMBA~Gl'NA '\' EI\ON0;\11 "'l 

Pt'ranan Ilmu dan Sardjana 

oleh 

Prof. l\Ir Sordiman KRrtohadiprodjo 

Tindjauan Umum 

A. z.Jkut/11111 i 
~le::;kipun kelmnjakan perkataan ,ekonomi"' itu dipergunakan 

dalam arti ,,ilmu ekonomi", tetapi dalam rangka ::;ympo~ium ini 
nampaknja tidak demikian diartikannja. Kalau mengingat, bahwa 
~ymposium ini bermak:·md membahas suatu masaalah mengenai 
,fungsi kebudajaan dalam pembangunan ekonomi" clan didalamnja 
hendak diselicliki diantaranja penman ,ilmu", maka perkataan eko
nomi itu tidak mungkin diheri arti ,Ilmu ekonomi". Berhubung de
ngan itu maka pemrasaran ini hendak mengartikannja sebagai 
,ohjek dari pada ilmu ekonomi". 

U. Ohjek ilnw eko11u111i 

Diterangkan, kalau tidak salah ditiap-tiap kitab peladjaran ilmu 
ekonomi. hahwa jang mendjacli objek ilmu ekonomi itu ialah ,u::;aha 
manmda untuk mentjapai kesedjahteraan''. 

Kalau kita mau memperhatikan, maka kita tentu dapat menga
kui, hahwa manusia itu selalu hidup dalam ::;uatu pergaulan hiclup 
manusia. Secljak ia dilahirkan, maka ::;elalu ia hiclup bersama-sama 
dengan orang lain dan mempunjai hubungan erat dengan manusia 
lainnja. Kalau kadang~ terclapat manusia hidup menjencliri, maka 
ini bukan merupakan suatu keadaan manusia jang biasa, melainkan 
suatu hal jang dipaksakan (Robmson Crusoe) atau dengan sengad.ia 
rlit.iari oleh manusia .iang tertentu untuk mentjapai sesuatu (resi). 

;\iaka, kalau clikatakan, bah,Ya ekonomi itu adalah usaha ma
nusia untuk mentjapai kesecljahteraan, maka usaha itu dimaksud
kan sel.>agai usaha jang dilakukan dalam suatu pergaulan hiclup ma
nusia dan dalam keadaan berada clalam suatu pergaulan hidup, dan 
clilakukannja dengan kesatuan pergaulan hidup itu. 

Usaha ini merupakan suatu tinclakan jang sekurang-kurangnja 
dilakukan untuk melandjutkan hidupnja. Tetapi, mendjacli sifat 
man usia, untuk memperoleh keadaan jang sel>mk-l>aiknja; l>ahwa 

J'l'a:;aran jang dikemukakan oleh Prof. :\lr Soediman Kartohadiprodjo, 
Sekretari:; "G mum :\II PI dalam Kongres Kehudajaan • 'a:;ional jang telah 
Twrlangsun~· di Bandun~· pada tanggal lli - 111 Djuli 1%0. 
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ia ingin hidup dalam kesedjahteraan. :.\Ieskipun dalam bidang eko
nomi itu kesedjahteraan tadi hanja terbatas pada hal2 material sa
dja. 

C. Pembangunan 

J ang hendak dipersoalkan ialah ekonomi dalam pembangunan
nja. Sudah barang tentu jang dimaksudkan dengan pembangunan ini 
pembangunan di Indonesia. 

Adalah mendjadi hemat pemrasaran, bahwa pembangunan eli 
Indonesia itu, tidak pandang dalam lapangan apa, adalah bersang
kut-paut, mempunjai hubungan erat dengan, malahan dapat dikata
kan merupakan akibat dari perdjuangan bangsa Indonesia jang men
djelmakan kemerdekaannja. 

Ini mengandung arti, bahwa pembangunan ini tidak dapat di
artikan sebagai sekedar membangun kembali apa jang rusak atau 
dirusakkan, pula bukan membangun apa jang belum ada jang kita 
butuhkan, melainkan pembangunan ini mempunjai arti jang lebih 
mendalam, bertalian dengan percljuangan kita tadi. 

Kalau bangsa Indonesia melakukan perdjuangannja dengan 
penuh korban, korban tidak sadja jang berupa harta benda, atau 
kadang2 jang berupa kemerdekaan pribadi, dan bahkan pula jang 
berupa djiwa maka tekad sedemikian ini sudah barang tentu ada se
babnja. 

Bukanlah ini kiranja disebabkan di Indonesia hidup berbagai
bagai bangsa; bukanlah ini disebabkan jang memegang pimpinan 
pemerintahan terdiri dari orang2 sebagian besar dari satu golongan; 
bukan, keadaan2 sematjam itu tidak tjukup untuk menggerakkan 
hati manusia sampai dapat memberi korban seperti dimaksudkan 
diatas. Sedjarah dan kecljadian2 diluar batas tanah air kita tjukup 
memberi bukti untuk ini. Maka mestinja ada sesuatu jang mendjadi 
penggerak itu clan ini tidak lain dari pada, bahwa pada masa jang 
lampau itu terdapat kedjadian2 dan keadaan2 jang demikian melu
kai rasa keadilan bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia tidak 
segan2 memberi korban jang climaksud tadi untuk meruntuhkan se
bab2-nja. 

Dalam rangka pembitjaraan sekarang ini pemrasaran tidak cia
pat mengadakan tindjauan Iebih Iandjut tentang hal ini. 

Soal ini dikemukakan disini sebagai suatu pedoman manakala
nja kita mengadakan pembangunan, djuga dalam pembangunan eko
nomi. 

Pemban!,runan ekonomi bukanlah suatu usaha jang mudah; se
baliknja dari pada itu. Maka tepatlah apa jang diutarakan dalam 
Warta Kebudajaan, bahwa ,proses pembangunan ekonomi didalam 
suatu negara jang ekonominja masih terbelakang ...... merupakan 
suatu proses jang meliputi senwa segi kehidupan manusia" (Th. III 



o. 2 hal. '1) Demikian itu kalau dapat disetudjui untuk meua:fair
kan pengertian pembangunan seperl;i dimaksudkan diatas. 

Tetapi pemrasaran tidak dapat mengikuti apa jang ~.m 
dasar fikiran dari kalimat dalam madjalah tersebut pada tempat 
jang sama jang berbunji: ,Proses pembangunan ekonomi ....• me
merlukan penjingkiran atau perobahan bermatjam-matjam ke
biasaan dan tjara2 hidup jang bergandeng dengan tingkat kehi
dupan agraris feodal". Pemakaian perkataan ,penjingkiran' dan 
,perobahan" menimbulkan suatu pengertian bahwa ,kebiasaan" dan 
,taraf hidup" itu suatu benda mati, jang dapat disingkirkan dan 
dirobah seperti kita menjingkirkan dan merobah sebuab karai mi
saJnja. 

Dalam hal ini hendaknja djanganlah dilupakan, bahwa kebi -
saan dan taraf hidup itu adalah suatu pernjataan <uitingen) dari 
~a manusia jang hidup-berdjiwa, jan~r mungkin timbul dan tum .. 
babnja setelah bertahun-tahun berlaku. 

Pen~ralaman menundjukkan kepada kita, bahwa berkEtrnll~imlt 
kebiasaan atau tjara2 hidup itu biasanja bergandengan 
berobahnja (bertambah-nja) pengetahuan. Maka daWn 
pentiq sekali peranan pendidikan untuk mengtdhmJbta -
lain dart ~ penjingkiran, perobahan - kebiasaan dan • Jd-
dup J&Jll' sesaai lagi daga tarat hidup :tanir Jdta kebendald 

men ti zaman. Bel'habung dengan itu maka betapa pen
tiJQralttlah peranan pendidikan dalam pembangunan ekonomi. Kab 
fttllma ito pemrasaran merasa sjukur, bahwa penjelengpra wm
poalam ini menempatkan pula pendidikan sebagai lalah sata atj 
dalam symposium ini. Berhubung dengan itu, maka tj.u,-.ll ~DI.dte

brl .ro.tasi sampai sekian sadja. 

D. 



kan, hahwa ekonomi itu ialah usaha manmda untuk mentjapai ke
sedjahteraan. Berhubung dengan ini, maka kiranja tidak merupa
kan hal jang djanggal kalau climulai dengan meneropong lebih 
dulu - meskipun hanja clalam pokoknja saclja - apakah sifaf!-nja 
manusia itu. 

2. Dalam pada ini, maka dapat clikemukakan sebagai !)ermu
laan dan suatu hal jang pokok ialah, bah"·a manusia itu adalah 
machluk jang hidup. Keadaan hidup ini adalah ::watu sjarat mutlak 
untuk tetap merupakan manusia. Terhenti hidupnja, maka manusia 
herhenti djuga gebagai manusia clan Ia mencljadi majat. 

3. Maka tidak mengherankanlah, kalau usaha utama .iang di
lakukan oleh manu. ia ialah untuk tetap hidup. 

4. Dan kalau kita memperhitungkan, bahwa manusia itu se
gera ia dilahirkan dihaclapkan dengan berbagai bahaja jang mengan
tjam hidupnja, maka sudah dapat clibajangkan, bahwa sepandjang 
hidupnja diisi dengan perdjuangan untuk rnempertahankan hirlup
nja itu. 

a. !Jahaja jang clatangnja dari tuhuhnja ~wndiri, .ianu· merupa
kan, 
(1) bahaja djasmani. ialah kelaparan; 
(2) bahaja roehani, acl.tnja setan clidalamnja jang ~elalu 

mentjoha supaja mendjalankan sesuatu .iang kurang be
nar jang- tidak djaranp: berakihatkan keadaan rnaut 
baginja. 

b. bahaja clari luar tubuhn.ia, 
(1) sinar matahari. (2) bandjir, (3) JH•mpa humi. (4) bin:. 
tang buas, dsh .......... clan manusut. 

llahaja~ itu masing-:: merupakan antjaman bagi kehidupa1111jh 
dan karenanja manusia harus berusaha untuk mengatasinja kalau 
ia mau tetap hidup, mau tetap merupakan manusia. 

5. Tetapi merupakan suatu keuntungan, !Jahwa pun manut->ia. 
seperti tiap:! sesuatu jang hiclup - tumbuh:!-an, hewan - diper
lengkapi dengan alaF .iang memungkinkan ia memberantas hahaja.! 
lacli. 

Pertama-tarna ia cliberi satu sifat jang chas bagi manusia, ::;ua
tu sifat jang disangsikan apakah ini clidapatkan pula pada machluk:! 
lainnja, ialah: 

a. Sifat ingin mengetahui sebab:!-nja apa jang ia alami dan 
apa jang- tercljadi disekitarnja. Begitulah kalau ia setelah mi
num air beberapa waktu kemudian merasa pugmg dan djatuh sakit. 
maka ia ingin mengetahui apa jang menjebabkan sampai ia djatuh 
sakit itu. Dan kalau pada guatu ketika jang biasanja merupakan 
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malam terang lmlan. remuulan itu kelihatan makin lama makin hi
tam untuk kemudian terang kemhali, :uatu peristiwa jang kita na
makan gerhana- maka ia ingin mengetahui pula apa jang menje
habkan kedjadian itu. Demikianlah selandjutnja, dari tiap~ apa jang 
ia alam1 clan apa jang t<>rrljadi <lisPkitarn.ia itu ia ingin mengetahui 
. ehab~-n.ia. 

h. Satu ~ifat lainnja, .i<uw <lipan<lang djuga suatu sifat jang 
t'has bagi manusia ialah hahwa manusia itu diperlengkapi dengan 
aka I. Suatu kemampuan untuk mentj an dj a Jan mengatasi :<>sttat u 
masaalah jang diharlapkan paclan.ia. 

<'. Di:amping itu bagaimanapun ketjilnja kalau dibandingkan 
dengan beberapa mathluk lainn.ia. ia dianugerahi cljuga clengan sua
tu kekuatan badan. 

AlaF perlengkapan jang di:-;ebut itu adalah alat~ perlengkapan 
jang cliberikan pada manu:-;ia oleh Alam, atau oleh Tuhan. 

DiRamping· itu ada pula. hukan sifat atau kemampuan, tetapi 
.· uatu keadaan jang- rliberikan keparla manusia oleh Tuhan, ialah 
hahwa ia selalu hid up u n:;ama dengan man usia~ lainnja; ia selalu 
lJerada dalam suatu pergaulan hiclup. Pun ini diang-gap oleh pemra
:aran :ebagai :uatu alat perlengkapan jang cliberikan pactanja un
tuk mengata::;i bahaja2 jang- diharlapkan padanja selama hiclupnja. 
Adakah hubungannja ini barangkali dengan k tjilnja tenag-a badan
nja tacli '? Tetapi sungp:uhpun ctemikian. ini tidak berarti bahwa 
manu:ia dalam hidup ber~ama itu tictak mempunjai keprihadiannja 
:endiri, sepenuhnja tergantung pada pergaulan hidupnja itu. Lihat 
·adja bagaimana ,' orang- anak ketjil-pun berani mela"'an kalau ia 
mendapat perlakuan jang dirasakannja kLn·ang aclil. 

Demikianlah beberapa sifat dan keadaan pada manu:-;ia jang
dianggap pokok clalam kehidupan manusia :-;ebagai alat~ perleng
kapan untuk rlapat mt>ngata. i bahaja:: jang clihadapkan padanja itu. 

G. Begitulah alaF-nja. Tetapi alat itu baru clialami fa clahnja, 
kalau alat tadi dipergunakannja. }iaka manusia harus clapat mem
pergunakannja. alah ,'atu djalan dimana manusia memperguna
kan alat tadi ialah dalam usahanja untuk m mahami keadaan alam 
dan menguasainja untuk kepentingannja, clengan djalan mempela
cljari dan mempergunakan segala sesuatu jang herwuctjucl. Usaha 
manusia ini adalah apa jang ctinamakan ilmu. 

7. Berhubung dengan apa jang dikemukakan diatas, bahwa 
manusia itu haru hidup, bahwa untuk ini ia harus berusaha, bahwa 
untuk dapat berusaha ini ia clilengkapi dengan heberapa alat, bah
wa ekonomi itu adalah usaha manuRia untuk mentjapai kese<ljahte
l'aan, bahwa untuk dapat sedjahtera pertama-tama ia harus dalam 
keadaan hidup, dan bahwa ilmu itu aclalah u. aha manusia untuk me
mahami keadaan alam dan menguasainja untuk kepentingan manu-
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sia, maka terdjawablah sudah apakah ilmu mempunjai peranan da
lam ekonomi- djadi djuga clalam pembangunan ekonomi- dan se
berapa djauhkan peranan itu: ilmu merupakan daRar hidup man usia. 

B. Ekonomi 
1. Seperti dikemukakan cliatas, maka ekonomi itu adalah usa

ha manusia untuk mentjapai kesedjahteraan. Usaha ini bukan 
eksklusif pada manusia atau sekelompokan manusia jang tertentu, 
bahkan tidak pada bangsa jang tertentu, melainkan merupakan si
fat umum dari manusia dan karenanja didapatkan pada tiap manu
sia dan bangsa, baik ia itu hitam, putih, kuning, merah dan bagai
manapun warnanja; dan tidak pandang apakah ia undeveloped, un
derdeveloped, developed ataupun superdeveloped. 

2. Tetapi antara tjoraknja usaha manusia ini pada masa ma
Hih hidup dalam kelompokan bangsa mengembara dan pada masa 
atom sekarang ini sudah barang tentu terdapat suatu perbedaan. 
Malahan dapat dikatakan, bahwa usaha ini dalam sedjarahnja me
ngalami perobahan jang sangat prinsipiil. 

Dimana letak prinRipiilnja ini? 
3. Kalau kita mau menelaah kedj urusan mana usaha:J itu di

lakukan sehingga terdapat perobahan jang merupakan perbaikan 
dalam bidang ekonomi, maka dua faktor utama jang meminta per
hatian kita, jaitu: a) faktor manusia; dan b) faktor objek dari pada 
usaha itu. 

Ad (L (1) Bukankah u~aha itu adalah usaha manusia? Ba
gaimana manusia ini dapat mendjalankan usaha jang sempurna ka
lau ia tidak dalam keadaan jang sempurna pula. Belum lagi bahwa 
kesedjahteraan jang hendak ditjapai itu adalah kesedjahteraan ma
nusia. Bagaimana ia dapat merasa sedjahtera kalau ia tidak dalam 
kesehatan jang baik? Maka dengan demikian teranglah, bahwa fak
tor jang sangat penting dalam memperoleh kesedjahteraan itu ia
lah kesehatan jang baik dari manusia. Karenanja usaha kedjurusan 
memperbaiki keadaan (kesehatan) manusia aclalah sangat penting 
dalam kemadjuan ekonomi. 

(2) Disamping itu: usaha tadi akan memberi hasil jang me
rupakan perbaikan pada kesedjahteraan manusia, kalau usahanja 
sendiri mengalami penjempurnaan; penjempurnaan ini hanja da
pat ditjapai kalau kemampuan:J jang ada pada manusia itu di
perbai.ki pula dalam penggunaannja. Djalan untuk menjempurna
kan penggunaan kemampuan pada manusia itu ialah pendidikan. 
Maka dengan memperbaiki dan memperkembangkan pendidikan, 
maka dapat dipertinggilah taraf ekonomi. 

(3) Pendidikan adalah satu djalan untuk mempertinggi ke
tangkasan manusia mempergunakan kemampuannja. Pjalan lain 
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ialah dengan mengadakan hubungan dengan manusia jang mem
punjai pengalaman lain dari pacla dia sencliri. l\'Iaka dengan berkem
bangnja alaf! lalu-lintas maka diperbesarlah kemungkinan manusia 
berdjumpa dan mengaclakan hubungan dengan manusia lainnja 
jang mempunjai pengalaman lain dari pada dia ·sencliri, dan dengan 
djalan demikian ketangkasannja untuk mempergunakan kemam
puannja bertambah jang kalau cligunakan untuk ekonominja, me
robah pula keadaan ekonominj a. 

Begitu pula dengan berkembangnja berorganisasi (kerdja 
sama antara manusia setjara teratur) maka dapat b€rtambah pula 
taraf ekonomi itu. 

Ad b. Usaha memperbaiki ekonomi dapat ditjurahkan pula 
pada apa jang clibutuhkan manusia. 

(1) memperbaiki keadaan bahan:! jang didapatkan dialam dan 
jang dengan langsung dapat memenuhi kebutuhan manusia, misal
nja bahan~ makanan (buah~-an dsb.). 

(2) menemukan bahan:! baru dialam jang dapat memenuhi ke
butuhan man usia; 

(3) mengolah bahan jang didapatkan dialam sebagai bahan 
jang dapat memenuhi kebutuhan manu ia; 

(4) mengolah bahan:! jang ditemukan clialam mendjadi ba
han:! jang menimbulkan kebutuhan~ baru pada man usia; 

(5) memperbaiki alat~ jang sudah ada dan membikin alat:! 
baru jang cliperlukan untuk usaha , ub (1) - (4) ; 

4. Kalau kita meneliti ini semua, maka dengan mudah kita 
dapat menemukan, inti dari pada terbukanJa kemungkinan me
ngadakan perbaikan tadi: ialah tjara manusia berfikir. 

Dan dalam sedjarah manusia terdapat suatu perobahan jang 
prinsipiil dalam hal ini. Dalam masa sedjarah jang terkenal dengan 
nama Renaissance, entah apa sebabnja, maka manusia memulai ber
fikir jang sangat berlainan dari pada semula, sehingga dalam masa 
modern jang dapat dimulai kira:! dalam abaci ke-17 tjara berfikir 
itu sudah berobah sama sekali. 

Dalam pada ini maka dapat disebut sebagai pelopor~ Copernicus 
(1473-1543), Johannes Keppler (1571-1630), Galileo Galilei (1564-
1642), Sir Isaac Newton (1642-1727) kesemuanja ahJi:! bintang dan 
djuga fisika, edang dalam bidang ilmu kedokteran dapat disebut 
Andreas Vesalius (1514-1564) dan dalam ilmu mathematika, isti
mewa aldjabar adalah Geromino Cardono (1501-1576). 

Pada dasarnja perobahan itu terletak pada berobahnja pan
dangan manusia terhadap alam semesta dan isinja. 

Dalam masa sebelumnja, maka orang berpendapat, bahwa ma
tahari dan bintang:! itu mengelilingi bumi, menurut kehendak Tu
han. 
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Copernicus, 'eorang ahli mathematika dan fibuf, menjatakan 
- kitab jang memuat pendapatnja ini diumumkan ::;etelah ia me
ninggal dunia (1543) - bahwa bumi, bulan, dan bintang2 me
ngelilingi matahari. Teorinja ini kemudian diperbaiki oleh Keppler, 
CopernicuR dan Ne\vton ::;ehingga abad~ b rikutn.ia dinamakan abaci
Newton. 

Menurut fikiran baru ini, maka alam itu memuat benda~ .iang 
bergerak dengan bebas; bebas dalam arti, bahwa bergerakn.ia itu 
tidak tergantung dari kehendak Tuhan. 

Tjara berfikir ini dipakai djuga oleh Robbe~ terhadap manu:ia, 
jang menjatakan, bahwa manusia2 itu djuga bergerak dengan be
bas, tidak tergantung dari kehendak Tuhan, ibaratkan bola2 diata~ 
medja bola sodok (biljart). Dan dapat dikatakan, bahwa dengan de
mikian diberikanlah da ar teoretis dan mulai berlangsunglah fi
kiran individualistis, jang hingga kini masih diikuti. 

5. Perobahan tjara berfikir ini menimbulkan perobahan~ da
lam beberapa lapangan sehingga clengan gingkat dapat rlikatakan, 
bahwa muntjullah tiga revolusi: 

a. Revolusi bttelektuil, jang menimbulkan kemadjuan dengan 
pesatnja ilmu pengetahuan: mathematika, fisika, kimia, ilmu bin
tang, ilmu sosial, d!'.b. dalam abad:! berikutnja hingga kini, dan jang 
belum dapat ditentukan apakah ilmu itu sudah menemui puntjaknja. 

b. Revolusi Keneg((,reta,tl, jang merobah pemerintahan kerar
djaan setjara mutlak (absolutism) dan muntjulnja pemerintahan 
herdasarkan suatu kom;titusi. Pula timbulnja nasionalisme. 

c. Rcvolusi Ekonomi, jang menimbulkan perobahan besar da
lam industri dan kehidupan manusia. 

6, Memang, kalau menindjau keadaan kehidupan manusia dari se
djak itu sampai sekarang, maka nampaklah bagaimana madjunja itu. 

a. keadaan kesehatan man usia sangat lebih baik dari l<emula; 
angka~ kematian menurun sedang angka kelahiran naik. 

b. orang2 lebih pandai mempergunakan kemampuannja, bel·
kah kemadj uan pendidikan; 

c. orang lebih mudah dapat kontak dengan orang lain, tidak 
sadja antara desa satu dan lainnja; tidak saclja antara negara te
tangga, melainkan pula dari lain benua, dan ini semua berkah ke
madjuan jang didapatkan dalam alat2 lalu-lintas. Dengan demikian 
maka hasil2 karja manusia, baik jang berupa materiil- bahan ma
kanan, pakaian, perumahan, - maupun jang berupa pengetahuan 
dengan mudah dapat dipindahkan dari tempat jang satu dibumi ini 
kelainnja. 

d. pula karena itu orang2 lebih mampu untuk berusaha ber
«ama jang lebih sempurna dari semula; 
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e. bahan:? kehidupan man usia diperbaiki dan diperbanjak: ma
kanan, pakaian, peru mahan; 

f. clengan aka! dan ketj erda san maka dialam diketemukan 
bahan:! baru untuk memenuhi kebutuhan manusia; 

g. pengolahan bahan:! mentah mendjadi bahan2 baru jang me
nimbulkan kebutuhan!! baru dari man usia (lipstick; dsb), jang mem
perbesar kepuasan hidupnja. 

h. alaF pembantu untuk memenuhi kebutuhan manusia jang 
ada diperbaiki dan alaF baru ditjari dan diketemukan sehingga ke
hidupan manusia dalam keaclaan lebih sempurna. 

Dengan demikian, maka dilihat dari suclut materiil, kehidupan 
manusia pacla masa sekarang ini - istimewa Llinegara~ jang elise
but ,developed" - adalah sangat sempurna. Orang tidak usah susah2 

untuk menemukan apa jang mendjadi kebutuhan hidupnja. 

C. Ilmu 
1. Perobahan:! jang clibentangkan cliatas dalam kehiclupan 

manusia 1tu tidak dapat dilepaskan dengan kemadjuan ilmu. 
2. Sebelum zaman Renaissance dan diluar dunia barat ter

dapat pula dalam sedjarah perobahan dan perbaikan dalam keadaan 
kehidupan manusia. 

Perobahan dan perbaikan itu diadakan setelah manusia menga
lami bertahun-tahun, kalau tidak puluhan tahun akan kurang sem
purna apa jang dialami itu jang karenanja menghendaki perobahan 
dan perbaikan. 

3. Djadi, perobahan dan perbaikan tacli bukan merupakan sua
tu monopoli dari pada ilmu. Dengan lain perkataan, bukanlah suatu 
hal jang mustahil adanja suatu perobahan dan perbaikan dengan 
tidak adanja ilmu. Tetapi beclanja ialah, bahwa perobahan dan per
baikan dengan tidak mempergunakan ilmu pengetahuan baru (da
pat) dilakukan setelah berlalu bertahun-tahun, kalau tidak puluhan 
tahun, dan setelah manusia mengalami pahit getirnja kurang ke
sempurnaannja . elama itu. Dan perobahan jang diadakan itu di
lakukannja djuga sedikit demi sedikit, dan sambil dilakukan diukur 
pula lJenar tidaknja; dan kalau ternjata perobahan itu tidak me
rupakan perbaikan, maka manusia djuga mengalami buruknja pe
robahan tadi. Lain halnja clengan ilmu pengetahuan. Ilmu dengan 
soda/' rlall sengadja menjelidiki kekurangan:J jang ada pada apa jang 
clipergunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannja. Kalau 
ini telah cliketemukan, maka dengan sadar pula ditjarinja perbaikan. 

4. Suclah barang tentu, jang etjara langsung memperbaiki 
keadaan manusia dan ekonominja itu ialah ilmu jang dengan senga
<lja mentjari perbaikan tacli; ilmu jang terkenal dengan nama: 
opplied science. 
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Untuk mengambil beberapa tjontoh sadja: 
a. mentjari dan menemukan D.D.T. atau obat lain untuk membe

rantas nj amuk malaria; 
b. mentjari untuk memberantas penjakit malaria; 
c. mentjari djalan sebaiknja memperkembangkan kemampuan 

manusia; 
d. memperbaiki alat!! lalu-lintas, 

(1) hasil penjelidikan dari diantaranja Carl Friedrich Benz, 
Gottlieb Daimler, Henry Ford mobil dapat diketemukan dan tliper
baiki. 

(2) penemuan mesin uap oleh James Watt membawa George 
Stephenson pada penemuan lokomotip, dan dengan demikian mem
buka sedjarah jang gilang-gemilang dari pada lokomotip: uap -
listrik- diesel, dan dengan demikian sedjarah dari pada lalu-lintas 
didarat. 

(3) demikianlah berdasarkan penemuan James Watt, pula maka 
dengan penemuannja Robert Fulton dari kapal uap !aut, lalu-lintas 
laut mengalami kedjajaan jang sama seperti lalu-lintas didarat. 

(4) pertjobaan:! dari orang:! seperti, Farman, Wright, Santos 
Dumont, dll. memungkinkan kemudian Bleriot untuk terbang me
lintasi perairan Chane! antara pulau Inggeris dan dataran Eropah, 
dan dengan demikianlah dimulai sedjarah, jang mungkin lebih ge
milang, dari pada kapal udara; jang memungkinkan sekarang orang 
berpindah tempat dari benua satu kelainnja dalam belasan djam 
sadja jang duapuluh tahun jang lalu memerlukan bela an hari dan 
pada permulaan abad ini, waktu berbulan-bulan. 

(5) (6) (7) djuga tilpun, tilgrap, radio dan televisi berturut
turut berkembang, sehingga dipermudah sekali untuk manusia me
njampaikan apa jang hendak dikatakan kepada manusia lainnja de
ngan tidak berhadapan dengan dia. 

Siapa jang tidak merasa kagum dan berterima kasih kepada 
mereka jang telah menemukannja kalau ia, sedang menderita kesu
sahan, dapat mendengar suara anggota keluarganja jang berada 
beribu-ribu kilometer dari dia? Sungguh suatu kemadjuan dan per
baikan dalam keadaan manusia. 

e. f. g. pun keadaan makanan - baik nilainja, maupun tjara 
memperolehnja dan banjaknja -, pakaian dan perumahan, kalau 
dibandingkan dengan keadaan setengah abad jang lalu sangat lebih 
baik dan madju; apalagi kalau dibandingkan dengan keadaan abad 
16 dan sebelumnja. 

Penjelidikan dalam bidang keperluan itu tadi masing:! mem
bawa pada perbaikan itu; penjelidikan jang dilakukan dalam lapa
ngan pertanian, kimia, tehnik dll. dalam masa jang baru lalu, apa
lagi sedjak pertengahan abad 19 hingga kini merobah kehidupan 
manusia jang tidak ketjil nilainja. 
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8. Sebaliknja dari pada itu, ilmu pengetahuan osial tidak :;a
dja djuga mempunjai peranan dalam perkembangan tadi, melainkall 
suatu peranan jang penting; tidak kurang pentingnja dari pad< ilmu 
pasti alam, meskipun ilmu pengetahuan so ial ini I bih lambat di
mulainja dan lebih lambat pula berdjalannja perkembangannja . 

.. le ·kipun barang:! banjak, tetapi kalau tidak teratur mem
baginja, maka barang banjak itu djuga tidak akan mendjacli man
faatnja umat manu:ia. 

Peranan ilmu pasti alam terletak pada memperbanjak dan 
memperbaiki nilai bahan2 kebutuhan umat manusia; bagaimana ba
han itu mendjadi benar~ untuk kepentingan umat manu,'ia, itu ada
lah merupakan bagian dari pada ilmu sosial. 

9. Berkembangnja ilmu ekonomi sedjak abak ke-17 hingga ki
ni memberi :umbangan jang sanght besar dalam perk~::uhangan 
perbaikan keadaan manusia itu tacli. Tetapi perkemban ran ilmu 
ekonomi ini tidak dapat mungkin kalau tidak djuga mendapat per
tolongan dari pada muntjulnja dan kemudian berkembangnja ilmu2 

baru, ialah ilmu sosiologi dan ilmu anthropologi, (istimewa cultural 
anthropology). 

10. lalahan dapat ditanjakan, apakah se ungguhnja perkem-
bangan filsafat tidak djuga memberi pengaruh pada perkembangan 
ekonomi itu? 

11. .Makin lama makin mencljadi kelaziman untuk mengada
kan ,planning" dari pada apa jang hendak didjalankan; begitu pula 
dalam bidang ekonomi. 

Planning ini berarti, bahwa :ebelumnja memulai dengan :e
:uatu usaha, maka dirantjangkan lebih dulu apa, hila dimana dan 
seberapa luas usaha itu akan didjalankan. 

Untuk kepentingan ini, maka ilmu sosial mempunjai kedudu
kan jang :angat penting. Menentukan ,apa'' jang haru · diu:ahakan 
misalnja, industri atau pertanian; kalau industri, industri apa -
badju, tekstil, sepatu, kantjing, d:b.?-; kalau p rtanian. pertanian 
apa, dan begitulah eterusnja dan pula untuk menentukan bila, eli
mana dan eberapa luas menghendaki Ruatu pengetahuan jang sung
guh2 dari pada keadaan; dan ini menghendaki pengetahuan ilmu 
ekonomi jang ungguh2 pula. 

12. Pengetahuan keadaan setempat jang sungguh~ jang di
maksudkan itu hanja dapat ditjapai kalau diadakan penjelidikan 
lebih dulu jang sempurna, kalau tidak mau mengalami nantinja sua
tu kemungkinan mengambil keputusan berdasarkan fakta~ jang ku
rang benar, dan karenanja mengalami kegagalan. 

13. Maka dapat diibaratkan: Suatu ,economic planning" de
ngan tidak didasarkan pada ilmu pengetahuan adalah tindakan se
orang pedagan~r actentas atau tukan tjatut. 



14. Den •an demikian maka diterangkan, bahwa ekonomi ha
nja dapat uerkembang dengan pesat - keadaan dan kehidupan ma
nu:ia dapat lebih baik- karena berkembangnja ilmu pengetahuan. 

Dan ilmu pengetahuan ini dapat berkembang hanja karena te
lah dipenuhilah heuerapa sjarat. 

Pertama-tama ialah sjarat itu terletak pada mereka jang men
djalankan ilmu pengetahuan itu sendiri: para sardjana. Para sar
djana harm> menundjukkan suatu kepertjajaan kepada pengetahuan
nja, dan dengan demikian pada ilmu pengetahuan, sehingga beker
dja sangat .,devoted" pada ilmu pengetahuannja. Sedemikian ka
dang2 sehingga dengan menaruhkan kemerdekaannja - ingat sadja 
pada Galilei- dan malahan berani menaruhkan djiwanja. Begitulah 
Boethuis, meskipun ini kemudian tiddk lagi terdjadi sampai kehilang
an kemerdekaan atau djiwa untuk mempertahankan pengetahuannja 
- tetapi devotie itu sangat pentin~ uagi kemad.iuan ilmu pengetahu
an. Untuk mengambil atu tjontoh Radja dari uanjak jang tersedia. 
Akan kenalkah dunia dengan polonium dan radium kalau andai 
kat a .. Iadame :\tarie Curie tidak begitu memberi kepertj aj aan 
pada pengetahuannja; kepertjajaan jang begitu besarnja jang sam
pai tidak dialahkan dengan berkali-kali mengalami kegagalan; tidak 
dialahkan ctengan beraneka warna rintangan. Dan begitu devoted
nja dia pada ilmunja, : hingga tidak perduli dimana ia bekerdja; 
hahkan dalam gudang jang botjor, pekerdjaannja itu dilandjutkan. 

Dan sedemikictn devoted-nja kepada ilmunja, bahwa ia tidak 
menghiraukan harta benda dan pangkat. Kalau ia mau menerima 
tawaran~ jang datangnja dari Amerika itu, maka ia tentunja men
djadi eorang hartawan dan akan mengendarai mobil jang meng
kilat, dan tidak usah lagi menaiki sepedanja jang buruk itu. Pun 
:egala pangkat tinggi ditolakn.ia untuk kepentingan ilmunja. 

Dengan pendirian sardjana.! serupa Madame urie itu - jang 
tidak ketjil djumlahnja - maka ilmu pengetahuan dapat herkem
bang seperti jang kita alami sekarang ini. 

Tetapi deYotie ini perlu disertai dengan suatu cljiwa jang be
ba. : ar inja, bahwa :ardjana:: itu mempunjai fikiran jang bebas. 
tidak menerima uegitu sadja apa jang dikemukakan oleh orang lain, 
bagaimanapun pintarnja orang jang mengeluarkan itu; pun bagai
mana tinggi kecludukannja: ia tetap beba dan berani menentukan 
pendapatnja sendiri. Dengan dasar demikian jang diikuti oleh sar
cljana~ itulah maka dihuka kemungkinan berkembangnja ilmu pe
ngetahuan. 

Djiwa beuas itu tidak sadja terbatas pada menentukan penda
pat melainkan meliputi pula mengeluarkan pendapat tadi dan mem
beranikan diri memperbintjangkannja dengan orang:! lain. 

egala devotie dari para sardjana itu dengan sifat2-nja jang lain 
akan ~ia2 belaka apahila pekerdjaan mereka itu, artinja kalau ilmu 
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pengetahuan tidak dapat penghargaan dari masjarakat dan negara 
jang bersangkutan. Penghargaan jang tidak berarti mendewa-dewa
kan, dan bukan dengan kata2 sadja. 

Penghargaan dengan arti memueri tempat jang lajak, sesuai 
dengan pentingnja untuk kemadjuan dan perbaikan umat manusia 
dalam kehidupannja. Jang lajak sesuai dengan tempatnja dalam 
masjarakat pada masa sekarang ini, tempat sedemikian sehingga 
zaman sekarang ini disebut zaman ilmu pengetahuan (the age of 
science). 

Penghargaan tidak dengan kata~ sadja melainkan dengan tin
dakan~ sedemikian sehingga pekerdjaan ilmiah dapat dilakukan de
ngan lantjar: alat~ untuk bekerdja; kemerdekaan dan kebebasan un
tuk bekerdja; kemerdekaan dan kebebasan untuk mengeluarkan apa 
jang mendjadi pendapat dan hasilnja, dengan singkat suatu iklim 
jang lajak untuk perkembangan ilmu pengetahuan. 

Kalau didunia jang sekarang terkenal sebagai dunia jang su
dah madju (developed countries) ilmu pengetahuan itu dapat madju 
dan karena madjunja ini, dunia ini memperoleh sekarang sebutan 
,developed" maka itu disebabkan didunia tadi terdapat sjaraP jang 
dikemukakan diatas untuk ilmu pengetahuan. 

III. Indonesia. 
A. Ekonomi. 

1. Selama sebelum zaman kemerdekaan, maka di Indonesia ter
dapat suatu ekonomi j ang dengan sing kat dapat disebut suatu 
ekonomi kolonial. 

2. Ini berarti, bahwa ketentuan~ dan kebidjaksanaan jang diikuti 
mengenai kehidupan manusia itu dipengaruhi kalau tidak di
tentukan oleh sifat kolonial itu: ialah oleh pemerintah kolonial. 

3. Ini berarti, bahwa dasar untuk mengambil ketentuan~ dan ke
bidjaksanaan tadi tidak ditentukan oleb kepentingan tanah air 
kita dengan seisi djiwanja, melainkan pertama-tama oleh k -
pentingan golongan (negara) j ang melakukan pend.i adj a han. 

Keadaan demikian ini tidak sadja didapati pada pertengahan 
pertama abad 19 ketika masih diteruskan politik mengambil ke
untungan sebesar-besarnja dari pada tanah djadjahan, melainkan 
pula kemudian setelah diikuti suatu politik jang dinamakan ethis. 
Meskipun dengan politik ethis itu nasib bangsa Indonesia lebih di
beri perhatian, tetapi mengenai ekonomi jang hendak dttjapai tidak 
dilupakan, bahwa Indonesia itu masih tetap merupakan tanah dja
djahan, dan karenanja ekonominja harus diabdikan pada kepen
tingan golongan jang mendjadjah, sungguhpun tidak lagi setjara 
seperti dilakukannja dalam abad 19. 
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Pemrasaran dapat mengikuti apa jang dinjatakan oleh seorang 
ekonoom kita, ialah: uahwa ,.Pemuangunan ekonomi merupakan 
suatu segi dari perkemhangan rna jarakat. Karena itu kemadjuan 
ekonomi hanja akan berdjalan dengan memua:--kan, djika masjara
kat umumnja memanglah mulai , ada1· akan faedah pembangunan. 
Dalam tingkat pertama pernbangunan hartlf; her. andar ata · hasrat 
pada fihak masjarakat banjak untuk mentjapai kernndjuan. Dan 
harm; ada kesediaan untuk melaksanakan pembangunan dengan ta
bah hati. dengan menerima segala konsekwensi daripadan.ia. 
Den{Ja.n perka.taan loin, masjrtrol.-at ha/'118 jakin akon faedoh dan 
kehat'11$0il suatu proses dinrunisoBi. 

Selandjutnja dapat disetudjui pula apa jang dikatnkan, bahwa: 
,Pun proses dinamisasi mengandung kehendak untuk mcrolJah tja
ra. kehidupannja, tjora lJerfiki1· dan tjam menyhadapi persoalan2 

untuk me;wmpuh djalan ba;·u jang dapat mernbawa kemadjuan dan 
kesempurnaan kehidupan rnanusia". 

Tjuma, kata2 ,.tjara uerfikir" hendaknja ditempatkan gebelum
nja kata2 ,merobah tjara kehidupannja", sehingga berbunji: ,Pun 
prose. dinamisasi mengandung perobahan tjara herfikir, kehenclak 
untuk merobah tjara kehidupannja dan ......... dst.", karena tjara 
kehidupan orang tergantung dari pada tjara berfikirnja; djadi 
untuk dapat timbul kehendak merobah tjara kehidupann.ia orang 
harus merobah tjara berfikirnja lebih dulu. 

emua ini dikernukakan disini untuk membuktikan, apa jang 
dikemukakan diatas rnengenai politik zaman kolonial, djuga dengan 
politik ethisnja. Untuk mengelakkan, bahwa jang dikemukakan itu 
semata-rnata merupakan slogan belaka. 

Kalau perkembangan ekonorni tergantung dari proses dinami
sasi dalam masj arakat; kalau proses dinamisasi ini mengandung 
perobahan tjara berfikir, maka untuk rnentjapai perkembangan eko
norni itu pertarna-tama harm; ada perobahan dalam tjara berfikir 
itu. Keadaannja sekarang adalah demikian, bahwa perol>ahan dalam 
tjara l>erfikir itu dapat diperoleh karcna kedjadian istirnewa atau 
kalau dengan sengadja setjara sistematis dilakukan padanja, dan 
jang diRebut belakangan ini lazim dinamakan pendidikan. 

Maka untuk me:rclapatkan garnbaran tentang seberapa djauh
nja dizarnan kolonial diberikkan perhatian pada perkernbangan eko
nomi ditanah air kita, rnaka keadaan pendiclikan pada masa itu da
pat merupakan suatu pedoman. 

Adapun rnengenai keadaan pendidikan pada masa itu, tjukup 
kiranja memberikan suatu lukisan jang djelas kalau dikemukakan, 
bahwa pada saat tidak lama :--ebelum perang dunia kedua hanja 67o 
dari bangsa Indonesia jang dapat mernuatja dan rnenulis, sedang 
dari ini tidak lebih dari 5cc jang mampu menulis dalam bahasa Be
landa, - jang l>erarti pada ma:-;a itu, .._ jan mempunjai pendidi-
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kan jang agak lumajan. Dinjatakan dengan angka~ djumlahnja pen
ducluk: dari 59 djuta, 3=VJ. djuta jang bukan buta huruf, dan jang 
mampu menulis dalam bahasa Belanda hanja 187.708. (angka~ hanja 
mengenai golongan pribumi; diambilnja clari ,Statistisch Zak
boekje voor Ned. Ind. 1937) . 

. Mengingat angka:! ini dan berhubung dengan apa jang dikemu
kakan mengenai hubungannja antara pembangunan ekonomi dan 
penclidikan, maka kiranja tidaklah ber-lebih~-an kalau dikatakan, 
bahwa keadaan pembangunan ekonomi pada masa itu adalah sangat 
menjedihkan. 

4. Demikianlah ,kira:!" (mengingat masa pendudukan Dje
pang) keadaan tanah air kita berhubung dengan pembangunan eko
nominja. 

Kalau benar bahwa ,kemadjuan ekonomi hanja akan berdjalan 
dengan memuaskan, djika masjarakat umumnja memanglah mulai 
sadar akan faedah pembangunan", dan ,dalam tingkat pertama 
pembangunan harus bersanclar atas hasrat pada fihak masjarakat 
banjak untuk mentjapai kemadjuan", - dan tidak ada alasan un
tuk meragukan kebenarannja- dan mengingat keadaan pendidikan 
ditanah air kita pacla masa diproklamasikan kemerclekaan, maka 
dapat dibajangkan bagaimana masaalah jang dihadapi bangsa kita 
pada masa melaksanakan tjita~-n.ia setelah memperoleh kemercle
kaan. 

Mengenai tjita~ ini, maka dapat diharapkan, bahwa tidak ada 
::;eorang Indonesia-pun jang tidak mempunjai tjita:! dalam hal ini, 
menginginkan suatu negara jang makmur, apalagi mereka jang te
lah mengalami keaclaan pencljadjahan, sudah barang tentu mempu
njai tjita~ setinggi Iangit, kalau mengingat apa jang clialami selama 
pendjadj a han. 

Tetapi, untuk mentjapai tjita:! kita itu, bagaimanapun rendah
nja, kita akan menghadapi kesulitan:! jang ticlak terhingga besarnja; 
demikian itu kalau tjita:!-nja tacli bukan demikian rupanja jang mi
rip dengan ekonomi kolonial. Dalam keadaan sematjam ini tentunja 
orang tidak akan mendjumpai banjak kesulitan. 

Maka kalau benar~ kita mempunjai tjita:! dalam lapangan eko
nomi; hendak membawa masjarakat kita ketaraf masjarakat mak
mur - dan ticlak segolongan sadj a, seperti clalam zaman kolonial -
maka pertama-tama jang harus kita lakukan ialah pen,qokl!(lll bah
wa djalan jang hendak kita tempuh itu bukan suatu djalan jang 
mudah dilaluinja, melainkan suatu djalan jang berliku-liku clan ber
belit-belit tjoraknja. Bukan suatu djalan jang dapat ditempuh de
ngan membeli actentas, membangun suatu gedung jang mentereng 
dengan dihiasi mobil~ jang mentereng pula, dengan disertai perlom
baan perebutan pangkat, kedudukan dan kekajaan pribadi tetapi 
menghendaki percljoangan jang berat. Kesulitan jang ticlak dapat 
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diatasi dalam beberapa bulan atau tahun sadja, melainkan memer
lukan barangkali puluhan tahun, kalau kita bekerdja keras untuk 
itu; kalau tidak barang kali tjita2 itu sama sekali tidak tertjapai. 

Peng-akuan ini perlu, karena dengan tidak adanja pengakuan 
ini orang mungkin berfikir bahwa tjita2 ini dapat ditjapai dengan 
djalan jang digambarkan diatas tadi; dengan actentas, dsb.-nja sa
dja. 

Menurut faham pemrasaran, masaalah jang dihadapi bangsa 
Indonesia dalam bidang ekonomi itu - belum terhitung masaalah 
lainnja - demikian besarnja sehingga seolah-olah tidak tekerdja
kan oleh sesuatu bangsa. Tetapi, toh ini harus kita kerdjakan, dan 
kita kerdjakan dengan sungguh~, kalau kita tidak mau ditertawa
kan orang, istimewa mereka dari siapa kita telah merebut kemer
dekaan kita. 

Maka karena itu, persatupaduan, dan bukan pertjektjokan, 
jang harm; mendjadi pelambang kita. Tenaga2 kita, jang toh sudah 
demikian ketjil itu, perlu kita ,bundelen" dan kemudian diadakan 
Ruatu pembagian kerdja (organisasi) jang effisien. 

Ini semua kita butuhkan untuk mengatasi segala sesuatu jang 
kita hadapi dalam mengadakan pembang-unan dalam lapangan eko
nomi itu. 

5. Mengapa disini dibajangkan kesulitan jang demlkian be
sarnja? Bukankah ini suatu gambaran kesulitan2 jang berlebih
lebihan? 

Entah! Tetapi menurut faham pemrasaran pembangunan jang 
hendak dan patut kita lakukan setelah memperoleh kemerdekaan 
itu bukan . ekedar membangun kembali apa jang dihantjurkan pada 
masa peperangan, pada masa pendudukan Djepang, pun tidak apa 
jang kita sendiri bumihanguskan atau jang dihantjurkan oleh lawan 
dalam masa revolusi. Kita memulai perdjoangan kita untuk kemer
dekaan dengan suatu tjita2 jang luhur. Suatu tjita2 jang ditanam 
benihnja kira2 lima puluh tahun jang lalu, kemudian dilukiskan da
lam sumpah pemuda dalam tahun 1928 dengan: ,satu tanah air, satu 
bangsa, satu bahasa, Indonesia". Tetapi kiranja lukisan ini tidak 
memberi perwudjudan sewadjarnja dari pada tjita2 tadi, seperti 
halnja sebuah lukisan atau patung, bag~imanapun sempurnanja, 
tidak akan dapat memberikan perwudjudan tadi dari pada orang 
jang dibikin lukisan atau patungnja itu. 

Maka kalau kemudian, setelah kemerdekaan ditjapai, dan da
tang saatnja melaksanakan tjita2 tadi, maka tjita2 itu tidak dipe
nuhi dengan membangun kembali belaka dari pada jang rusak atau 
dirusakkan seperti disebut diatas, melainkan pembangunan ini mem
punjai djiwa tersencliri: djiwa membawa bangsa Indonesia ke-taraf 
kehidupan jang lebih memberi kebahagiaan dari pada jang sudah2 • 
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~lenghubungkan tjita2 ini dengan keadaan tanah air kita . et -
lah mengalami zaman pendjadjahan sekian tahun lamanja itu, jang 
. eolah-olah merupakan suatu penghambat dari pada perkembang-an 
jang wadjar, maka tidak lain kesimpulann.ia ialah: perdjuangan be
J'at jang dihadapi bangsa Inclonesia itu, dalam biclang apapun djug-a. 
tidak ~aiu terketjualikan. 

B. Ilnw. 
1. Lebih dulu telah clibentangkan bagaimana pentingnja pe

ranan ilmu pengetahuan dalam perkembang-an ekonomi. Ialahan 
dapat dikatakan, bahwa ekonomi itu dapat berkembang seperti apa 
jang didapati di negara jang sudah madju djw:;tru karena ilmn pe
ngetahuannja madju. Djacli ilmu merupakan penclorong ekonomi 
kearah kemadjuan; bukan sekedar alat pembantu untuk memadju
kan melainkan ~matu sjarat mutlak untuk dapat madjunja ekonomi. 

:;\Ialahan tidak sadja dilapangan ekonomi ilmu pengetahuan itu 
mengambil peranan penting tetapi diseluruh kebutuhan manusia, 
1ermasuk djuga jang tidak bersifat materiil. Demikianlah tingginja 
kedudukan ilmu pengetahuan itu dalam kehidupan manusia sehing
ga zaman sekarang ini tidak cljarang disebut zaman ilmu pengeta
huan (the age of science). 

Dan bukanlah kedudukan itu dibikin-bikin (artificial), atau un
tuk membangun atau mengikuti suatu mode, melainkan didorong 
oleh kenj ataan. 

Dapat diakui, melihat :edjarah dari abad ke abad, bahwa ke
madjuan djuga mungkin dengan tidak adanja ilmu pengetahuan. 

Tetapi kalau kemadjuan ini dalam masa sebelumnja ilmu pe
ngetahuan berkembang berlalu sangat lambatnja, kemudian dengan 
:-;angat menjolok sekali, kalau dibandingkan dengan zaman sebelum
nja, kemadjuan tadi - dalam segala hal, terma~uk pula ekonomi -
berdjalan pesat sekali. 

Perbedaan ini disebabkan kemadjuan jang dialami pada zaman 
-;ebelum berkembangnja ilmu pengetahuan - dan pada umumnja, 
kemadjuan jang tidak mempergunakan ilmu pengetahuan - itu 
diperoleh setelah jang bersangkutan mengalami pahit getirnja tidak 
atau ktu·ang baiknja apa jang berlaku sebelumnja; dan pengalaman 
ini baru mejakinkan mereka jang bersangkutan untuk mengadakan 
suatu perbaikan setelah berlalu puluhan tahun, kalau tidak berahad
abad. 

Ilmu pengetahuan ~ebaliknja dengan sadar menjelidiki baik ti
daknja sesuatu jang bersangkutan dengan kebutuhan man usia; men
dapatkan tjiri~-nja jang kurang baik tadi maka dengan sadar dit.ia
rinja kemudian djalan untuk mengatasinja serta memperbaikinja. 

ll!lah barang tentu. bahwa dengan djalan demikian ini perhaikan 
<Ia pat ditjapai lehih tjepat; didjalankannja tidak lagi ,.bY accident". 
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me]ainkan deng-an Radar . .Meskipun clapat diakui, lJahwa kadallb:; 
l)Cnjelidikan untuk menemukan sifaF kurang baik dan cl.ialan per
baikannja itu memerlukan pekerdjaan bertahun-tahun, kadang~ lagi 
malahan puluhan tahun, tetapi terang bahwa ini tidak akan sam
pai satu abad. 

Mengingat akan ini semua, maka dengan mempergunakan ka
tjamata istimewa sadja kita harus sampai pada kesimpulan, bahwa 
untuk memadjukan ekonomi di Indonesia kita tidak dapat melepas
kan diri dari pada ilmu pengetahuan. Belum lagi kita memperhi
tungkan keadaan istimewa di Indonesia, jang menghendaki peng
lihat:ln clengan kat.i:1m::1ta jang i<1timew~ pnla; Imlone~ia istimPwa 
karena JWnderibl<tnn.iH ;;ehag·ni IH11ah d.iad.iaban untuk demikian 
J:.unan.i<l: istinW\1 a harerw :->U:->UIHtll lll<t.-:jarakHtrl.i<l: i:<l inwwa kr~
l·P.na be:.::~rnj;1 hagia11 w·nghuninia ie:1ng ma..-ih hut<~ hurur. 

Mengingat keiHtirnewaannja ini, maka ilmu pengetahualJ lelJih~ 
dibutuhkan, dan perobahan~ jang harus merupakan perbaikan tidak 
dapat diserahkan pada pengalaman sadja, kalau kita memang mem
punjai tjita~ seperti jang dibentangkan cliatas, dan kalau kita tidak 
menghendaki ketinggalan dalam semua bidang, termasuk ekonomi 
jang tidak mendjadi makin lama makin bertambah. 

Berdasarkan fikiran ini, maka lebih:! di Indonesia ilmu penge
tahuan harus mempunjai peranan jang lebih besar lagi dalam pem
bangunan ekonomi; dalam pembangunan ekonomi ilmu pengetahuan 
harus lebih banjak lagi diikut sertakan dari pada biasa. 

Sudah barang tentu, bahwa dalam pada ini tidak ada satu tja
bang ilmu jang diketjualikan; dan ilmu sosial budaja tidak diang
gap lebih enteng daripada ilmu pasti/alam. Malahan, kalau kita 
dapat mengetjamkan sedjenak pada haF berikut: 

a. Pembangunan ekonomi merupakan suatu segi dari perkem
bangan masjarakat. Karena itu kemadjuan ekonomi hanja akan 
berdjalan dengan memuaskan, djika masjarakat umumnja me
manglah mulai sadar akan faedah pembangunan; 

b. MaRjarakat kita masih belum rlalam keadaan sadar akan faedah 
pembangunan ; 

c. Karenanja rna ih membutuhkan suatu perobahan mental pada 
masjarakat; 

apakah pada langkah pertama ilmu pengetahuan sosial/budaja tidak 
mempunjai peranan jang lebih penting dari pada ilmu pengetahuan 
pasti/alam, jang baru nanti, kalau masjarakat sudah mampu dan 
bersedia (mental) untuk menerima pembangunan itu, akan kelihatan 
pentingnj a? 

2. Diatas diterangkan sudah, bahwa dalam sedjarah ilmu pe
ngetahuan dan peranannja dalam perkembangan ekonomi ,basic" 
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a tau ,pure science" tidak kurang pentingnj a dari pad a ,applied 
science". Malahan ada pandangan sebalikn.ia pula. 

Di Indonesia orang dapat berpendapat, bahwa karena bahan~ 
jang dibutuhkan kehidupan sehari-hari masih sangat kurang dan 
jang ada kebanjakan masih harus didatangkan dari luar negeri, 
maka perhatian sepenuhnja harm; clitjurahkan pada ,applied 
science". 

Tidak ada seorangpun jang akan menentang pentingnja 
,applied science" dan karenanj a ,applied research" untuk pem
bangunan negara dan masjarakat kita; dan sudah selajaknjalah ka
lau padanja diberi prioritet dalam penjelenggaraannja. Tetapi per
hatian ini djanganlah sampai demikian sehingga dilupakan penting
nja ,basic science" dengan ,basic research"-nja buat pembangunan 
negara dan masjarakat kita. Dan kalau tidak dilupakan dan djuga 
masih mendapat perhatian, maka hendaknja perhatian ini djangan
lah sampai demikian bahwa djikalau ,applied research" diberi 
prioritet A, ,basic research" lalu mendapat prioritet Z atau K, te
tapi patut diberi prioritet B atau sekurang-kurangnja C. 

Kiranja masih tetap berlaku apa jang diutjapkan oleh Ketua 
M.I.P.I., Prof. Sarwono Prawirohardjo, pada Sidang Pembukaan 
Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional I di Malang dalam tahun 1958: 
,Walaupun 'applied research' harus diutamakan, namun penjelidi
kan2 jang sifatnja lebih 'basic' tak boleh dilupakan. Menurut hemat 
saja penjelidikan2 tentang alam, ditengah-tengah mana bangsa In
donesia hidup, perlu sekali dipergiat. Pengetahuan kita tentang 
fauna dan flora dari daratan dan lautan di Indonesia, tentang iklim
nja, tentang geologinja dan lain2 pada umumnja masih dangkal dan 
bahan:J pengetahuan baru sangat dibutuhkan sebagai dasa:r dari pe
njelidikan2 lebih landjut untuk kepentingan kesedjahteraan rakjat". 
(Laporan K.I.P.N. I, djilid I, hl. 103). 

Untuk mengemukakan sebuah tjontoh: Prof. Dr Sardjito da
lam pidato ilmiahnja di Kongres llmu Pengetahuan ten;ebut jang 
berdjudul ,Quo Vadis" diantaranja mengemukakan, bahwa njamuk 
Anopheles Sundaicus sudah tahan D.D.T. Berhubung dengan ini ma
ka orang dapat berfikir supaja diadakan penjelidikan untuk mene
mukan bahan lain jang dapat memberantas njamuk tadi (applied 
research). Tetapi tidaklah perlu djuga clibuka kemnngkinan untuk 
menjelidiki njamuknja sendiri, untuk menemukan Hebab-sebabnja 
njamuk dapat menjesuaikan diri dengan obat D.D.T. itu? (basic re
search; idee jang dikemukakan kepada pemrasaran dengan lisan 
oleh Dr Suparmo, Kepala Lembaga Pemberantasan }lalaria). 

Tjontoh lain: Kita dapat mendjalankan penjelidikan tentang 
tjara memperbaiki produksi ikan kita, baik dalam bidang perikanan 
laut maupun perikanan darat (applied research). 
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Tetapi sebaliknja, berapa djauhkah pengetahuan kita tentang 
lautan~ kita, baik jang terdapat diantara pulau~ - laut Djawa, 
Sumbawa, Banda dsb. - maupun jang mengelilingi kepulauan Y.ita 
(Samudra Hindia, Pacific)? Kemungkinan~ apakah jang terdapat 
- bahv>a ini ada, itu adalah pasti - dalam !aut~ tacli untuk keper
luan ,sandang" dan istimewa ,pangan"•kita? (basic research). 

Dengan apa jang clikemukakan diatas, maka tjukuplah diberi 
gambaranlah kiranja, bahwa djuga di Indonesia, - ja, malahan: le
bih-lebih eli Indonesia- untuk mengadakan pembangunan ekonomi 
itu dibutuhkan Rekali ilmu pengetahuan; bahwa pembangunan ini 
tidak dapat diselenggarakan dengan lajak dengan tidak menurut 
sertakan ilmu pengetahuan didalamnja. Dan dalam pada ini, meski
pun ,applied science" dengan ,applied research"-nja diutamakan, 
tetapi ,basic science" clengan ,basic research" -nj a mempunj ai pe
ranan jang tidak kurang pentingnja, dan karenanja patut diberikan 
perhatian sesuai dengan itu. 

Demikian tentang peranan ilmu pasti alam. 
Adapun mengenai ilmu sosial/budaja: Diatas telah dikemuka

kan, bahwa ekonomi itu adalah usaha manusia untuk mentjapai ke
sedjahteraan. Maka ilmu ekonomi itu ialah ilmu jang mempeladjari 
usaha manusia tadi. 

Usaha tadi ialah usaha manusia. Maka manusia ini hidupnja 
selalu dalam suatu pergaulan hidup manusia, sehingga usaha jang 
dilakukan itu selalu adalah dilakukannja dalam suatu pergaulan 
hidup manusia. Berhubung dengan itu, maka dalam mendjalankan 
usahanja itu manusia selalu harus memperhatikan pengaruh dari 
pada pergaulan hidup dimana usaha itu didjalankan. Dan ilmu eko
nomi, dalam mempeladjari usaha~ tadi patut memperhatikannja pula. 
11aka karena itu, untuk mempeladjari dan kemudian mempraktek
kannja ilmu ekonomi membutuhkan pengetahuan tentang pergaulan 
hidup tadi, tentang masjarakat jang bersangkutan. Berhubung de
ngan itu maka, untuk pembangunan ekonomi, tidak sadja dibutuh
kan pengetahuan dan karenanja perlu diadakan penjelidikan2 dalam 
bidang ilmu ekonomi, melainkan pula dalam bidang masjarakat. 
Dalam pada ini, mengingat tjoraknja masjarakat kita, maka penje
lidikan itu perlu diadakan baik dalam bidang sosiologi maupun cla
lam bidang ,cultural anthropology". Istimewa jang disebut bela
kangan ini adalah sangat penting. 

3. Bagaimanakah keadaan ilmu ditanah air kita jang hat'us 
menghadapi tantangan ini? 

Mengingat peranan jang harus dimainkan dalam pembangunan 
itu sesungguhnja keadaannja ilmu pengetahuan adalah sangat me
njedihkan, meskipun achir~ ini sudah terdapat perbaikan~. 

Pertama-tama djumlahnja lembaga~ ilmiah, kalau mengingat 
tugas jang harus didjalankan itu, masih dalam keadaan sangat ter-
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batas, seclang jang ada scbagian l>eHm' mula·· dalam keadaan jang 
sangat menjedihkan, berhubung dengan tidak adanja atau kurang
nja tenaga:! ahli dan alaf.!, baik jang tetap maupun jang bersifat 
habi:::; kalau dipakai. 

4. Maka, kalau henar~ kita hPtH!ak rnengadakau rwmbangunan 
ekonomi, pertama-tama perlu diberi t-empat jang lajnk pada ilmu 
pengetahuan; suatu tempat jang patut dinjatakan, ticlak dengnn 
kata2 sadja, melainkan dengan tindakan jang tepat. 

5. Berhubung dengan itu. maka perlu diadakan perbaikan da
lam keadaan ilmu pengetahuan ditanah air kita. 

Bara11gkali <1da baiknja unt.uk mengulangi p<1da temral ini apa 
jang· dikemukakan o1eh Prof. Sarwono Prawirohanl io di • Talang 
beberapa tahun jang lalu dalam .l.P .... T. I. Kaia beliau: 

,Menurut hemat saj a soal j ang pertama j ang harus diperhati
kan ialah rehabilitasi jang sungguh~ dari Jembaga2 penjelidikan jang 
ada di Indonesia. Menurut penjelidikan jang dilakukan oleh Biro 
M.I.P.I. maka tidak sedikit cliantara lembaga::! itu mengalami kesu
litan~ dalam usaha penjelidikannja karena kekurangan tenaga~ ahli, 
alat~ dan sebagainja" (Laporan, djilid I, hl. 103). 

Berdasarkan apa jang dikemukakan oleh Prof. Sarwono itu, 
maka untuk perbaikan tadi perlu diadakan penjempurnaan dari 
pada lembaga~ jang sudah ada dengan memperlengkapinja dengan 
alat2 jang dibutuhkan, dan sebagai tambahan, kalau mungkin cle
ngan membangun lembaga~ baru dengan perlengkapan jang sem
purna. 

Tetapi disamping perlengkapan itu pula clengan tenaga~ ahli 
jang tjukup. Ini adalah penting, karena Jembaga2 dengan alaF p~
njelidikan jang lengkap barulah bermanfaat, kalau ada orangnja 
jang dapat mempergunakan lembaga:! itu. Bahkan ilmu barulah ada 
manfaatnja, djikalau ilmu itu ada orangnja jang akan mengolah 
dan mempraktekkannj a. 

Dengan demikian maka, djuga dalam hal ini, jang penting itu 
adalah orangnja; sardjana:! dan pembantu2-nja, jang clengan penge
tahuan jang tjukup tetapi dengan djiwa berdjuang jang 5Unggub:! 
sebagai patriot dan ,scientist" mempunjai niat untuk menjebng
garakannj a. 

6. Dalam pada ini, sambil lalu, dapatkah kiranja diadjukan 
suatu pertanjaan, ditudjukan istimewa pada sardjana2 kita dari 
bidang ilmu sosial: Dasar!.!-nja fikiran modern itu diketemukan se
perti diterangkan diatas kira:! empat abad jang lalu. Dalam bidang 
ilmu alam, meskipun dasar itu tidak dilepaskan, tetapi toh tidak 
ditinggalkan seperti semula melainkan diadakan modifikasi dan per
baikan padanja: mula:! mengambil molecule sebagai bagian jang pa-
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hng ketjil, maka kemudian jang dia:nggap Rehagat bagian pokok itu 
adalah atom; molecule itu masih clibagi-bag-i lagi dalam atom. 
Atom ini mula:! dianggap sebagai sesuatu jang compact; kemudian 
pendapat ini, da..c:;ar untuk menjusun fikirannja itu diperbaiki lagt: 
atom terdiri dari suatu nucleus dengan electronennja; dan begitu 
seterusnj a. 

Dalam btdang ilmu sosiai dengan dipengaruhi oleh ilmu alam 
maka pada kira~ waktu jang sama manusia2 diibaratkan molecule 
atau atom. Hobbes mengumpamakan manusia itu sebagai hola2 di
atas medja biljart. 

Dan pokok pangkalan ini dilukiskan dengan kata:! ,men are 
born free and equal". Pokok pangkalan ini sesungguhnja dimana
mana hingga kini masih berlaku. Tjuma dalam aliran jang satu 
fikiran berkembang kesuatu djurusan jang berlainan dari pada 
aliran jang lain. Tetapi pokok pangkalannja adalah sama. 

Kita sekarang sedang berusaha menjelenggarakan pem
bangunan; pembangunan dalam arti sepet'ti dibentangkan diatas. 
Apakah tidak ada baiknja kalau kita mentjoba men.ieliclikt seberapa 
djauhkah pokok pangkalan fikiran itu benar? 

7. Satu hal lagi jang minta perhatian kita mengenai pokok 
pembitj araan kit a ini. 

Diatas dikemukakan, bah'''a dapatnja masjarakat berkembang, 
bersama-sama dengan gedjala~ didalamnja, djuga clengan ekonomi
nja, karena ilmu pengetahuannja dapat berkembang. Ilmu penge
tahuan ini dapat berkembang karena padanja diberikan suatu iklim 
jang se::mai dengan apa jang dibutuhkannja . .Maka kalau kita sadar 
akan perlunja ilmu pengetahuan untuk mengadakan pembangunan 
ekonomi, maka pada ilmu pengetahuan itu djuga perlu diberi iklim 
jang baik; bahwa pacla para Rardjana clan pekerdja ilmiah Jainnja 
cliberi kesempatan jang lajak untuk menunaikan tug-asnja; bahwa 
mereka clapat menjatakan pendapatnja setjara bebas, untuk clengan 
djalan demikian dapat bertukar fikiran Retjara behas clengan re
kan:!-nja, guna kepentingan ilmu pengetahuan dan karenanja guna 
kepentingan kita herRama pula. 



SCIENCE REPORTING DI AMERIKA SERIKAT 

Dalam kundjungannja ke Indonesia, Dr Watson Davis, 
Direktur Science Service, Washington, D.C., djuga memberi
kan sebuah tjeramah bertempat di Biro M.I.P.I. untuk para 
wartawan dan undangan lainnja, Pokok tjeramah itu berkisar 
pada soal ,Science Reporting in the U.S.A.". Berhubung de
ngan pentingnja tjeramah ini, bersama ini disampaikan bebe
rapa pokok menurut tjatatan:l jang dibuat pada waktu itu, ka
rena Dr Davis tidak mempersiapkan sebuah naskah setjara 
tertulis. Telah diusahakan agar supaja isi karangan tidak me
njimpang daripada isi tjeramah tersebut, begitu pula tjontoh2 

jang disebut disini semuanja berdasarkan pada tjontoh2 jang 
diberikan Dr Davis. Namun demikian, disana-sini mesti ter
dapat bagian2 jang mungkin tidak tepat meng-interpretasikan 
pikiran-pikiran dan pandangan2 Dr Davis sendiri, lebih2 

karena tjeramah aslinja diutjapkan dalam bahasa lngger!s, 
sedangkan karangan ini disadjikan dalam bahasa Indonesia. 
Maka dalam hal ini segalanja mendjadi tanggung djawab pe
njusun karangan ini. Sdr. A.B. Lapian. 

Redaksi. 

Apabila seorang penjelidik berhasil menemukan suatu alat jang 
baru, obaFan, suatu djenis hewan atau tumbuh:!an, ataupun suatu 
dalil, metode a tau fakta ilmiah j ang bel urn pernah ditemukan lebih 
dahulu, maka peristiwa ini harus cliumumkan seluas-luasnja agar 
supaja dapat dipergunakan oleh orang2 jang akan memerlukannja 
dalam pekerdjaan masing2 atau dalam penghidupannja se-hari:l. 

Keistimewaan daripada tuclj uan ilmu pengetahuan ialah, bah
wa usaha2nja dimaksudkan untuk memperbaiki tjara hidup manu
sia; menambah a tau mempertinggi tingkat hid up man usia jang te
lah dimilikinja lebih dahulu setjara alamiah. Maka clengan penuh 
kesadaran betapa pentingnja ilmu pengetahuan itu demi kemadjuan 
dan kemakmuran masjarakat umum, wadjiblah diambil tindakan 2 

seperlunja untuk menjebarkan pengetahuan itu selua:;; mungkin, 
agar supaja tiap tingkat masjarakat dapat memperoleh dan mera
sakan manfaatnja. 

D,ienis Penjebara11 

Adapun penjebaran pengetahuan im dilakukan dalam beberapa 
tingkat : 
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1. Penjeharan oleh , eorang ahli kepada rekan2 ahh lainnja. Un
tuk djeni. penjebaran ini dipakai suatu ,bahasa" tersendiri, 
dengan istilah2 jang teknis. Pemakaian , ynonim2 dan kata2 

kiasan hendaklah • an gat minimai; tiap kata mempunj ai pe
ngertian dan fungsi jang tertentu sehingga pemberitahuan 
dapat dilakukan dengan amat teliti. Penjebaran demikian bia-
an.ia terdapat dalam madjalah~ clan buku~ ilmiah. Tjara ini 

merupakan ,th holy of holies in intellectual communication". 

2. Tingkat jang berikut ialah penjebaran pengetahuan oleh ·e
orang sardjana kepada kaum tjerdik pandai umumnja, atau 
untuk menghubungi suatu tjabang ilmu pengetahuan dengan 
tjabang jang lain. Bahasa jang dipakai tidaklah begitu tekni , 
akan tetapi masih sukar untuk dimengerti oleh masjarakat 
umum. Djeni · penjebaran demikian kita ketemuknn dalam se
bagian besar dari buku2 dan madjalah:! jang biasanja disebut 
orang ,bermutu tinggi". Djuga termasuk dalam golongan mi 
karja2 sastra. 

3. Achirnja kita sampai kepada tingkat penjebaran jang paling 
meluas, ialah melalui , uraF kabar, madjalah~ populer, buku~ 
·ederhana, comic ·trips, iklan:!, dan lain:!. Djenis penjebaran 
inilah jang mendapat perhatian dalam karangan ini. Kete
rangan2 jang diberikan melalui tingkaF penjebaran jang per
tama dan kedua harus ,diterdjemahkan" atau diolah kedalam 
bahasa sehari-hari agar masjarakat umum dapat memahami 
dan mengikuti pula perkembangan:! dalam dunia keilmuan. 

l\Jengenai hal tersebut belakangan ini banjak tantangan:! jang 
dikemukakan pacta awal abctcl ke-XX im. Walaupun hingga kini 
masih terdengar suara:! jang menganut pandangan sedemikian, pa
da umumnja kaum sardjana dewasa ini menginsafi bahwa ilmu pe
ngetahuan harm; diteruskan kepada segala lapi:an rakjat, untuk 
mempertjepat tertjapamja science-mindedness atau scienre-con
sciousne~ · dari ma~jarakat. 

U11kan Soal Rrn u 
e:ungg-uhnja soal ,.popularisasi'' claripada ilmu pengetahuan 

bukan merupakan g-edjala jang baru. Tokoh~ rlizaman jang lampau. 
~eperti opernicu~. 1 ewton, Franklin, dll., harus mentjeritakan ten
·ang ha~iF penemuannja kepada suatu publik jang luas, agar ma
sjarakat rlapat menghargai penemuan2 ini. Tidak perlu diterangkan 
lebih landjut bahwa masjarakat pada zaman tokoh~ ini hidup belum 
tinsrgi cleradjat pengetahuannja. Oleh sebab itu semua pengumuman2 

dan pemberitaan soaJ:! ilmiah haru' dilakukan dalam gaja baha. a 
jang sederhana dan sedap dibatja. Banjak penemuan!! zaman dahulu 
terpaksa diumumkan 8et.iara populer. 
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Tugas penting dari ::;eorang reporter ialah untuk mendjadikan 
masjarakat maklum akan penstiwa~ jang terdjadi. Untuk menunai
kan tugas ini dengan baik, maka seorang reporter harus melakukan 
pelaporannja clengan sangat teliti. Untuk mentjapai ketelitian jang 
memuaskan, maka sjarat jang pertama ialah bahwa seorang repor
ter hants mempeladjari serta memahami peristlwa dan Jatar bela
kangnja, tentu dengan tidak menjampingkan sjarat~ lain jang sama 
pentingnja, seperti kedjudjuran, ketjakapan menulis setjara terang, 
menarik clan sederhana, d11. Demikian pula halnja dengan soal 
~~ience-renorting. Berhubung dengan hal ini, selain memenuhi sja
raF sebagai seorang wartawan, ia pula harus mempunjai penge
tahuan jang luas tentang soaJ:! ilmiah. Beban jang berat, tetapi be
tapa mulia tugas ini, sebab dengan demikian masjarakat umum men
dapat kesempatan untuk mengikuti dan memahami soal~ dan per
istiwa2 dalam alam ilmu pengetahuan. Berkat usaha seorang science
writer, maka orang banjak dapat turut serta setjara aktif, clapat 
mendjadi anggota~ jang wadjar dan bertanggung djawab dal&m 
dunia modern jang kini sangat dipengaruh1 oleh ilmu pengetahuan. 
Tiap tahun muntjul suatu publik jang baru, jang ingin mengetahui 
dan memperoleh keterangan:! mengenai soaP ilmiah. Sesuatu jang 
dianggap sudah diketahui oleh beberapa orang, selamanja merupa
kan hal jang baru untuk banjak orang. 

Penuli an berita:! ilmiah sediakala jang dilakukan oleh ::;urat
kabar Amerika (dan pada umumnja djuga surat:! kabar eli negara:! 
lainnja) dilakukan seperti pemberitaan peristiwa~ lain: adakalanja 
pemberitaannja sangat baik, tetapi seringkali amat menjedihkan. 
Banjak sekali ,pseudo-science'' jang dimuat, se-akan:! hanja untuk 
memenuhi nafsu sensasi dari para wartawan pada waktu itu, dan 
djuga, untuk sekedar menjesuaikan ,ilmu" itu kepada pandangan:! 
jang dianut pada zaman itu. Maka timbu11ah perselisihan jang tidak 
ada hentinja antara para sardjana dan wartawan. Sardjana:! tidak 
dapat mempertjaja1 wartawan, karena wartawan:! tersebut tidak ber
usaha untuk mengerti soaJ:! ilmiah. Seringkali \vartawan:! ini hanja 
memakai ,imagination" jang bukan 2 , claripada be1·susah pajah un
tuk memahami persoalannja. Sebaliknja, para sardjana bersikap 
atjuh tak atjuh. Mereka tidak mau berusa:1a untuk mendjadikan 
wartawan~ tersebut mengerti akan perkara~ jang bersangkutan de
ngan ilmu pengetahuan. 

Patut ditjatat disini beberapa pengetjualian. Pacla achir abaci 
jang lampau Dr Charles Edward Mumoe, seorang ahli kimia jang 
terkenal karena penjelidikan:!nja tentang bahan:! peledak. pernah 
menulis untuk suraF kabar tentang pertemuan2 ilmiah, dan per
kembangan ilmu pengetahuan pada waktu itu. Disampingnja masih 
ada beberapa sardjana jang Jain. 



Tetapi pada umumnja tidak ada usaha jang sun~guh2 untuk 
membawakan ilmu pengetahuan ini kepada masjarakat umum. 

edjarah daripada popularisasi ilmu pengetahuan sebagaimana 
k1ta kenai . ekarang, barulah dapat (lianggap mul, i dengan Perang 
Dunia I. Rupanja I dakan2 dinamit membangunkan para sardjana 
dan umat manu ·ia pada umumnja, seraja menginsafkan kepada me
reka betapa efektif ilmu pengetahuan itu dipakai dalam usahanja. 

angatlah menggembirakan hati bahwa sesudah Perang Dunia I ini 
mulailah tertjapai suasana jang baik antara kaum sardjana dan 
wartawan. Kedua golongan ini mulai merasakan pentingnja . uatu 
kerdja. ama jang erat. 

Arti daripada usaha populari::;asi ilmu pengetahuan ini tidak 
hanja terbatas pada penulisan berita:! ilmiah atau penjebaran fakta~ 
ilmiah kepada masjarakat umum. Djuga bukan maksudnja untuk 
menggantikan berital tentang peri:tlwa politik, olahraga, ketjela
kaan2, kedjahatan, dsb. dengan herita~ mengenai Junia keilmuan. 
~Ielainkan maksud utama jang ter:embunji dibalik warta-berita Il
miah jang disadjikan melalui Hurat~ kabar itu, ialah supaja rakjat 
pada umumnja mentjapai suatu appre::;Iasi dan penggunaan dari
pada metode~ iimu pengetahuan dalam hidupnja sehari-hari. Bagi 
kaum sardjana suasana ini membawa setjara indirect sebuah akibat 
jang menguntungkan pekerdjaannja. Karena. djikalau suasana de
mikian tertjapai, bolehlah diharapkan hahwa masjarakat akan me
ngerti akan kepentingan penjelidikan ilmiah. dan barulah mungkin 
rakjat pada umumnja memberi sokongan sepenuhn.ia, moril mau
pun materil, terhadap u.'aha:? research. 

JJ e /Uiil(lln ko,l Sika p du t1 !Jji u·u Ilm ia h. 

Apabila seluruh masjarakat, dengan tjara pemberitaan jang
interesan dan :ak:ama, mendapat suatu gambaran dan mengerti inti 
daripada ilmu pengetahuan itu: peri haga1mana kaum sardjana 
mengadakan penjelidikannja mentjoba, melakukan test, mentjoba 
lagi, teru:-menerus, ber-ulang:? :;ampai berha:il; dan apahila ma
sjarakat ini dengan tjontoh~ jang dihidangkan itu dapat mejakin
kan diri .'endiri bahwa metode2 jang- dipakai merupakan metode 
jang baik, jang masuk aka!, jang berguna, dan membawa hasil jang 
memuaskan, maka ada kemungkinan bahwa metode:! tersebut akan 
dipakainja setjara meluas dalam hidupnja se-hari~, dalam hubungan~ 
uja d ngan se ama manusia di masjarakat. 

Pandangan2 inilah jang merupakan latar~belakang dan dasar 
pikiran daripada pemhentukan Science Service. eorang wartawan 
rlan pengusaha surat-kabar jang be. ar, E.W. cripp , dan 'eorang 
ahli biologi jang kenamaan, Dr W.E. Ritter, sependapat dan menga
nut atu kejakinan, bahwa untuk mentjapai suatu mm'ljarakat jang 
adil dan makmur, sjarat mutlak ialah memperting~i deradjat penge-



tahuan masjarakat ini. Perobahan tingkat im tidaklah mungkin 
tanpa mengenal sifat, metode, dan djiwa semangat daripada ilmu 
pengetahuan itu, demikianlah da ar pikiran kedua pelop01 ter. ebut. 

D1 Ritter mengundjungi pusaf! ilmiah rli Amerika untuk me
ngandjurkan para sarcljana agar bekerdjasama dengan duni,t pers. 
Sebab dalam zaman modern, alat jang- menghubungi masjarakat 
umum setjara meluas, 1alah per:. Banjak rintangan dan edjekan 
jang dialamin.ia. Ada jang ber:ikap skeptL. da pula jang mengan r

gap bahwa ilmu pengetahuan itu terlampau sukar untuk climengerti 
oleh orang bia. a. Namun demikian, u:aha kedua tokoh ter ·ebut tadi 
berhasil djuga. 

( !W hw Sch nc ... ( n·ice. 

Pada tahun 1921, set lah mengadakan kampanje l';Clama dua 
tahun, terbentuklah Science Service, s buah organisasi jang men
dapat dukungan baik dari kalangan organi ·asi2 ilmiah Am rika jang 
tertinggi, maupun dari kalangan p r:. Anggota2 pengurusn.ia ditun
djuk oleh 3 badan ilmiah Amerika jang terkemuka (1 ational Acade
my of cience:, National Research Council, dan Americ, n A:~:ocia
tion for the Advancement of Science) dan 2 dari kalangan p rsurat
kabaran (seorang dari E.W. Scripp. E:tate dan seorang clal'i dunia 
djurnalistik). Pada rna. a permulaan ini, cience n·ice mempun]ai 
dua djeni. tuga:, pertama, untuk mejakinkan para pengu aha dan 
staf redaksi :uraF-kabar Amerika, hahwa ilmu p ngetahuan djuga 
merupakan :umber berita jang interesan, malah sumber b rita jang 
baik dan jang dapat bertanding (ditilik dari sudut sirkula:i) dengan 
berita2 ekitar sen::;asi2 kedjahatan, ketjelakaan, olahraga. politik, 
dsh.; kedua, untuk menerbitkan karangan 2 jang bersifat ilmiah po
puler. Dalam tahun 1921, organi. asi ini mengeluarkan berita2 ilmiah 
:ekali seminggu. Kini cience ServicP udah dapat membanggakan 
diri sebagai suatu persbiro ilmiah jang tak kalah pada kantor:! berita 
lainnja, dengan meugeluarkan b rita jang rata2 berdjumlah 800 
kata tiap hari. Disamping itu diterbitkan pula ·ebuah feature-packet 
jang dibagi-bagikan kepada :ura :! kabar dan madjala!12 jang men
djarli langganannja. Djuga dikeluarkan sebuah mingguan, Science 
News Letter, jang . ekarllng mempunjai oplah :ebe. ar 70.000. 

elandjutnja Science Service mempunja1 usaha:! lain, :eperti 
penjelenggaraan tiap tahun daripada • Tational cience Fair, Scienc 
Talent Search,. penerbitan bulanan ,, hemi:try", dll. Suatu u aha 
penting jang perlu disebut ialah pengiriman tiap bulan , cienc -Fun 
Kits" kepada 30.000 anak:! jang herlangganan. Paket2 ini terdiri dari 
sebuah kotak jan,. berisi alat2 dan bahan2 untuk melakukan experi
men2 ilmiah oleh anak2 itu sendiri. Dengan demikian mereka ata 
m;aha sendiri, dibantu dengan petuncljuk-petundjuk jang diberikan, 
dapat berkenalan dengan metode2 ilmu pengetahuan, malah dalil2 il-
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miah dapat dimengerti lebih baik dan mendalam. Sebagai tjontoh, 
sebuah kotak memuat bahan2 dan alat2 untuk memperlihatkan spe_)[. 
trum warna, sehingga anak2 dapat mengalami peristiwa ,,adjaib" 
jang dialarni Newton dahulu. Selain alat2 jang diperlukan - ter. 
muuk sehelai plastik jang dipakai sebagai prisma (djenis plastik .brl 

·a d1temukan oleh sebuah pabrik A.S.) - · 
npn petundju·petundjuk dan riwajat hidup sinabt -~ 
ewton. 

Begitu pula dengan tjabaq3 ilmu penaetahuan laitiiQl._ ,., ... ,._.., 
manja sadja, ilmu kimia Zaman atom kita menahendalri .. ......,. ....... . 
dak mengharuskan, bahwa seti p orana memWki pena•a.tlla. 
teataJJa ibnu kimia. arakat harua meaaetahui pri • 
upaja dapat mengikuti perkembanga.nnja, Dalam puluhaa ia 

terlaeh'ir iDi telah didjeladjah dan diperkembangkan lapanpn2 jana 
daJ.am dUDia kimia, seperti : peDgetahuan atom, penemuan 

obat2a' babn pakaian syntetis, dan lain, kombinaai -~-
elellllellt2 (~) kimia jang dahulu dianggap tidak 

.M.e:mang, hampir tak ada peristi a a ... h .JIIIf._AI! 
· p hari, hampir tak ada pellleDilUIID D!W•~•• 

man~-~~mnd~ilmu&m~n·~~JM~JI··--· 
" bum..__ ""-1-.r.-Q'JIJr, 



Seperti telah dikatakan tadi, tugas memberi penerangan ini 
adalah tugas bersama dari para sardjana dan wartawan. Seorang 
wartawan hendaknja diberi kesempatan untuk mempeladjari seluk 
beluk ilmu pengetahuan jang mendjadi pokok pemberitaannja. Da
lam negara2 jang telah madju sekalipun, masih banjak diantara pen
duduknja jang belum mengenal fakta~ atau metode2 jang lazim dalam 
perkembangan dan pemakaian ilmu pengetahuan. Disamping itu sa
ngatlah dibutuhkan kelandjutan pendidikan berhubung dengan ke
madjuan pesat daripada ilmu pengetahuan clalam tahun? terachir 
ini. Untuk tetap berada dalam tingkat pengetahuan sesuai dengan 
zamannja, kita harus selalu mengikuti perkembangan usaha:t manu
sia, dalam lapangan ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, dsb. Disini
lah letaknja peranan pers harian. 

Dalam 20 tahun jang achir2 ini nampak suatu perbaikan dari
pada mutu pemberitaan dan penerangan. Untuk sidang pembatja 
jang beraneka ragam pendidikan dan minat perhatiannja, cliperlu
kan hidangan berita dalam bahasa jang sederhana, terang dan me
narik. Meskipun barangkali banjak pembatja jang Rudah menge
tahui dengan mendalam tentang suatu peristiwa ilmiah, djanganlah 
dianggap bahwa semua telah mengetahuinja. Tiap kali harus di
ulangi dan cliberi rekapitulasi dari segenap perkembangan penge
tahuan jang bertalian dengan fakta jang baru jang hen<lak disadji
kan itu. Umpamanja, :matu artikel sekitar akibat:! penjinaran atom 
terhadap djenis keturunan manuRia. Untuk mengerti akibaF ter
sebut, pertama-tama harm~ kita mengetahui sedikit tentang ilmu 
genetika jang amat kompleks itu, suatu tjabang pengetahuan jang 
baru sadja Retengah abaci umurnja. Kedua, chperlukan pula penge
tahuan tentang tenaga atom, suatu kon. epsi mengenai materi jang 
baru clikenal , elama lebih clari 10 tahun. BerRandarkan pen~etahuan 
ini, maka seorang science-writer memberi gambaran dan penclje
lasan tentang- kedjadian1 jang dialami plasma germa manusia dari 
generasi jang satu ke generasi jang berikutnja. Kemu~ian harm•lah 
ditjeritakan pula apa jang akan terdjadi bi1a atom~ ctari Ruatu ma
teri mengalami pembelahan Rehingga bebaRlah (keluarlah) penjina
ran jang mengandung tenaga jang luar biaRa. Achirnja, dit.erang
kanlah effek daripada penjinaran ini terhadap bentuk clan menb
litet manusia generasi nanti. 

Usaha penjebaran sedemikian merupakan tantangan janv; berat. 
}Ieskipun seorang wartawan mempunjai bakat dan ketjakapan un
tuk mengeJ.uarkan pendapatnja, seorang jang pandai dalam pema
kaian kata1, namun cljika ia tidak menclapat penerangan jang fun
damental. jang . ebaiknja djuga dipeladjarinja clalam sebuah labo
ratorium ilmiah, maka ia tidak dapat menginterpretasi dan mene
ruskan pengetahuan ini dengan sukses. Sebab, ia hann; mengetahui 
apa jang ditjeriterakannja. Sebaliknja, seorang sardjana haruslah 
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memiliki ketjakapan seorang wartawan untuk dapat meneru~kan 
pengetahuannja kepada ma::;;jarakat umum dengan hasil jang me
muaskan. 

Rahasia daripada popularisasi dan interpretasi ilmu pengeta
huan jan~ baik, terletak pacla tjara melakukannja. Usaha ini lebih 
sukar lagi daripada men~interpretasi atau menterdjemahkan se
suatu hal ke bahasa jang lain. Seorang Perantjis, umpamanja, se
ring mempunjai atau men~anut konsepsi jang Rama dengan Re
orang lnggeris. Ke. ukaran untuk memberi interpretaRi jang baik, 
hanja terletak pada soal kata~nja, malahan banjak kata2 dalam ke
dua bahasa tersebut mempunjai aRal kata jang sama. Tetapi djika 
kita henclak mentjeritakan kepada seorang tentang sebuah hasil pe
njeliclikan .iang belum pernah dikenalnja lebih clahulu, maka tidak 
tjukup mengaclakan terdjemahan kata:! sadja, melainkan suatu ,ter
djemahan" daripada tjara menghidangkannja; mengolah sedemi
kian rupa sehingga kata~ jang tadinja rumus~ dan istilah2 teknis 
belaka, mendjadi kata2 jang mempunjai arti jang djelas bagi semua 
orang. 

Tugas tersebut tidaklah enteng. Sangat kompleks sifatnja; ba
njak saingan jang akan clidjumpainja untuk ,merebut" perhatian 
publik jang akan membatjanja, namun, peranannja maha penting 
dan mulia. Tugas jan~ tidak pernah • tatis. Melainkan selalt1 menga
lami perobahan, dan penuh tantangan seperti halnja dengan sifat 
dan peranan ilmu pengetahuan jang hendak dikemukakannja kepada 
masjarakat umum. 
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'f.JATATA .. T TE, .TANG PERKEllBA •. GA. T E •. 1 0:\IOL0(-.1 
DI L 'DO ESIA 

Oleh 

~J. OEHARDJA,. 

Dengan sengad.ia penuiL- tidak m makai i~tilah ~edjarah . l'
bag-ai djudul karangan ini, mengingat istilah , ecljarah m ngc nclung 
peng rtian jang clalam, dan spesifik. 

.iembitjarakan entomologi di Indonesia .-adja. sukarlah men
dapat gambaran jang djelas. hila tidak clipakai ukuran tcntang a al 
mula kelahiran entomologi. 1-I.tka karangan ini akan bertolak dan 
henih2 entomologi jang lebih dulu menampakkan kelahirannja <lalam 
otak manusia. :\1 nurut dugaan penulis. karena :erang ra h gitu 
umum dan mudah <lidjumpai, tidaklah mustahil hila pengamatan 
telah dilakukan oleh orang::! :elain jang ditulis diba\ •ah ini. T tapi 
biarlah, untuk <lapat dipertanggung djawabkan, maka tjatatan t n
tang- lahirnja entomologi dipetik dari lit ratur j, ng pemah diter
hitkan. Demikianlah penulis jang dipandang tertua jang menjebut2 

serangga jalah A ristnf< les (3L l- :~22 s.~I.) kemudian dis buF djuga 
nama~ seperti A.1lJ1, f11.<: Mllf/111 ~ (1191- 1289). Aldto1•ru1d1tS (1522-
1605). Cnnmd (;I'IC/111' (1326-1595) dan Jlo/.fff (1533-H>O·!). 1

) 

Dengan diketemnkann.ia gelas len~a. <lnlctm ma~a h 'l'ikut, pP
ngamatan! jang agak chmms lebih menarik perhatian manusia. D,t
lam hal ini patut ditjatat nama~ ::;eperti MulphirJi (162 -1694), jang 
pacla tahun 1 68, memheritakan anatomi ulat~ .-utera, kemudian 
Lreuwenhod; (1632 -1721) dan • 11'(1111111 rda11 (1627 -1G80) ... iere
kalah jang dianggap ::;ebagai peletak da ·ar dan penghasil in::;pirasi 
tentang anatomi . erangga. :.!) 

Diata::; penuli: telah mentjoba mengikuti timbulnja ilmu S<

I'UII!Wii 1111111111 dan ilnllt -""''('''rJriO a!udollli. maka tidaklah adil bila 
tidak menjinggunp; iltlllt :H'I'(III{f(]U ta.Nit/OIIIi. sia ilmu ini se:mng
guhnja . udah setua manusia sendiri. Dimana2 penduduk ·etempat 
telah memberikan nama2 kepada serangga jang dikenal dengan ba
hasanja sencliri~. Hanja helumlah ada ke.·era raman dalam menama
kan serangga2 • Da!>ar2 ilmu taxonomi jang masih dipakai :ekarang, 
lahir kira2 pada pertengahan abad ke 18. Pengertian .-pecie: jang 
pertama, dikemukakan oleh .Joh11 Ray (1627- 170!'5). Walaupun na
ma jang diberikan kepada sesuatu . erangga - jang ditulis dalam 
bahasa Latin - kadang~ masih membutuhkan clua baris, tetapi po
kok dari kata2 tersebut memang se. uai denp;an pengertian genus jang 
sampai , ekarang kita pakai. Kemudian Lini/(11/IS (1707- 1778) lwr-

I l WI ·r;r.Fn PRINs, EncyclopaediP, D: . 1950. 
2 ) II. H. Ross, A tt> ·thook of entomology (:econd editiou), llt5fi. 



dasarkan pengertian~ jang ditulis oleh orang2 jang hidup lebib dabulu 
dari beliau, menjiarkan setjara besar2an sepulub djilid bbku: ,Syste
ma Naturae" (1758), jang memakai sistim tatanama ,binomial". Tu
gas sistim ini dalam bidang entomologi sama djuga seperti dalam ber
bagai tjabang2 zoologi. Dalam urusan serangga Deen Ji'abrius-lah 
jang meneruskan sistim Linnaeus: basil karyanja ,Systema Ento
mologica" (1775). :1). Begitulab setelab dasar2 tertjipta, penjelidik 
jang kemudian timbul berurutan seperti rangkaian mata rantai, dan 
tjara~njapun selalu dipermodern sesuai dengan keadaan zaman. 

Sementara itu ilmu serangga jang bertugas memberi nama2 

dan mengklasifikasi, abli2nja makin bertambah2 • Disana sini baru 
ada jang mempeladjari tjara bidup. Teori ,spontaneous creation" 
diudji oleb Redi pada tabun 1867. 4). · Dalam penjelidikannja beliau 
membiarkan daging dalam kasa kawat, lainnja lagi ditutup rapat, 
sedang sisanja dibiarkan terbuka. Segera setelab daging mulai mem
busuk lalatpun mengerumuni tabung2 tersebut. Dalam tabung jang 
terbuka, lalat mentjapai daging dan meletakkan telur:!nja, sebagai 
akibat belatung2 kedapatan disitu. 

Tabung jang ditutup dengan kawat kasa, karena lalat tidak da
pat mentjapai daging, banja mengerumuni kasa. Selang beberapa 
bari pada kasapun kedapatan belatung2• Pada daging jang ditutup 
rapat sama sekali tidak ada belatung. Atas basil pengamatan terse
but, beliau menjimpulkan, babwa belatung terbentuk karena ada te
lur serangga dan anggapan ,spontaneous generation" adalab salah. 

Dengan mekarnja ilmu2 alam pada abad 19, morfologi pun mu
lai menarik perhatian. Baru pada abad ke-20, pkysiologi lahir. 11) 

Untuk mengikuti perkembangan ilmu serangga pe-nggunaan, 8) 

penulis mengadjak pembatja kembali lagi dalam abad2 primitif. Se
bagai akibat perkembangan pel'adaban, manusiapun membutuhkan 
tanaman2 sebagai bahan baku bagi makanannja. Usaha manusia ini 
diikuti oleh serangga tertentu jang kemudian mendjadi hama. Di-
ana ini dapat diketemukan tulisan2 tentang hama antara lain oleh 

Herodotus, Pasanius, Theodoritus dan Pliny. Untuk mentjegah dan 
memusnahkan bama pada zaman itu orang menggunakan ilmu2 sihir 
dan kepertjajaan balus lainnja. Gagasan untuk memerangi serang
ga dengan bahan2 jang tidak disukai serangga, timbulnja dapat di
katakan terlambat, bila dibandingkan hasi12 dari gagasan dalam hi
dang lainnja. Dari waktu ke waktu tjampuran2 abu, kotoran, urine 
dan bubukan beberapa matjam bahan, mulai dipakai sebagai sen
djata. Pemakaian tjairan dan tepung tembakau-kini dikenal ~ 

3) E. lriAYR, E. G. LINSLEY dan R. L. UsiNGER, Methods and prbaciples of &Jll-
tematic Zoolo.y, 1958. 

4.) H. H. Ross, lib. lit. 2. 
:i) WINKLER PalMS, lib. lit. 1. 
fl) Applied entomology. 

35 



nikotin - baru melua:-; dalam tahun 1 00. Kemudian rotenon, hasil 
dari derri.· - dL'ini dikenal den~an akar tuba - mulai dipakai da
lam kebun2 ~Ialaya untuk memberanta.- ~angguan serangga. Ini ter
djadi pada tahun 1818, .-elandjutnja pyrethrum - hahan jang di
pakai untuk membuat ,obat njamuk" - diketemukan oleh penduduk 
A:.:;ia Ketjil, sajang- tahun jang- tepat ticlak diketahui. ;) 

Dengan meningkatnja kebutuhan, manusia memikirkan lebih 
dalam lagi tentan~ pemberantasan :-;erangga. }1aka lahirlah dalam 
perten~ahan abad 19, suatu tjaban~ ilmu serang~a. jang dikenal de
ngan ilnw serongga pei/{J!f/lil(((l/1 (applied entomolog •) "). Ilmu baru 
ini tidak terdj adi begitu sadj a lahir dari induknj a. Pertentangan2 

banjak terdjadi. :\lereka - peri ntis dari entomolo rj pt>nggunaan -
oleh ahli2 taxonomi dipandang :-;ebagai pekerdja hukan ilmiah. De
ngan adanja kebutuhan jang makin medesak, dengan bertambahnja 
pekerdja ilmiah dalam bidan r entomologi penggunaan, dan ha il~ jang 
dapat clitjapai dan mengagumkan, golon~an inipun diakui berdiri
nja. Kenjataan!! memutar balikkan djalannja 'edjarah. Di Leberapa 
negara, pemerintah telah dapat memandang pentingnja pemberan
tasan hama~ dalam pertanian, maka ahli jang bekerdja dal. m ilmu 
serangga penggunaan dibajar lebih tinggi clari ahli 2 museum. Se
bagian dari mereka punja kesan, bahwa taxonomi kurang penting-. 
Walau bagaimanapun djuga, semua ini ·udah lampau. Ilmu serang
g-a penggunaan telah Lerhasil menaikkan sendiri deradjatnja, sedja
djar dengan ilmu:! lainnja. Tugas antara dua golongan ter ·ebut di
atas makin meluas, ternjata antara merekapun sering saling mem
hutuhkan. :\1aka orang berpendapat bahwa pekerdjaan museum ada
lah pekerdjaan dasar H). Achirnja saling harga menghargai antc.u·a 
pekerdja ilmiah jang satu dengan jang lain (antara morphologi, phy
siologi, bionomi, ekologi, evolusi, istimatik), orangpun ·adar akan 
harga dari sesuatu tjabang entomologi. 

Perkembangan dalam abaci 20, membuka mata umum tentang 
ilmu serangga. Tukar menukar pendapat antara ahli2 san rat diper
lukan. Maka lahirlah Kongres Entomologi Internasional I, di Brus
sel pada tahun 1909. Dan menjusullah kongres:! interna. ional beri
kutnja. Kongres2 antar beb rapa negara tetangga, konperen:i:! antar 
negara dan daerah, kundjung mengundjungi, banjak dil.lkukan da
lam masa ini. Dalam kongre::! jang diadakan untuk biologi, zoolog1, 
clan pertantan selalu ditemui ~-;eksi entomologi. 

7) \V. S. Ilm.:GH dan ~- F. }lASON, Spraying, dusting- and fumigating of plants, 
1051. 

') Kelak ilmu ini dipisah:! mcnurul kepentingannja, a.!. dalam cntomologi per
tanian, entomologi kehutanan, entomologi kehewanan. Dalam karangan ini 
selandjutnja hanja entomologi pertanian sadja jang ditulis, herhubung 
masing:! tjabang terkandung hal.: jang chu.·us. 

"J L. 0. HOWARD, A hi:<tory of applied ent0mology (solliC\\ hat aneC'dota)), 
Smithsonian :\li c. oil, '4, Hl30. 
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J.;utrnnologi di lwlu/1( sia. 1") 

Ent molog-1 penggunaan lnhir di:ini kira.: tahun 1~ 0, ketika 
dididkan kebtm p •rtjobaan pat·tikelir chu:u. untuk tanaman tehu. 
l\ul111s dan K1 11[/1 r-lah jang pPrtama-tama bikin pemberitaan, ten
tang hama tebu .• elandjutnja dapat diseuut disini Zclulf1ll'l', seoran,Lr 
Swts:;;, jang- s 'lain nwnulis tentang serangga p ngganggu tanaman 
pernaiJ m •nghubungi \Vashington tPrutama untuk keperlu.tn iden
tifika:-<i. Beliau djuga menulis s •rangga~ bant dalam golongan Coc
t'iclat'. pat·a:itc Hymenoptera dan hPIJerapa golong-cm .iang lain. 11 ). 

Rertulak dan kehun.l partikelirlah, entomologi penJ.!"gtmaan mu
lai 1, ·t·kemhang-. Ini dapat difahami karena perkebunan;. asing :elalu 
m ngu:-;ahakan produk:i .iang lehih tinggi. Hama.: clalam p rtanian 
rak.iat bant difikirkan secl.iak disahkannja Bagian Zoolugi dari Ke
ilun Raya, eli Bogor. Berlainan dengan perkebunan~ asing baclan p '
met·intah hant: memimpin dan memberi penerangan.: kepada rak.iat 
jang anggapan tahjul mt.>reka ma:-;ih begitu tebal. Pada tahun 189 
~wlmgai pecljabat .iang pertama ditundjuklah Erlllill[ls{H'I'ffll' ~eha
gai • hli zoulogi dan entomologi. Beliau jang pertama~ menjelidiki 
hama~ tanaman rakjat. Empat tahun sebelumn.ia memang beliau su
dah ada cti Indonesia dan mempeladjan hama~ kopi. elain mem
peladjari hama.:, d.iu.tw memperhatik.m fauna pulau Djawa jang 
dib ntangkan dalam hukun.ia: ,..Java, Zoologi~th en Biologi~ch" 
(1 !11 :>) 1.:1 • .:\Ienurut pandang·an penulis, buku ini bisa mencljadi da~ar 
gu ra:-;an untuk mentjiptakan huku serupa itu jang se~uai <!eng-an 
zama11 :ekarang-. 

Diatas penulis telah me-njing-g-ung-~ Kehun Raya. maka ti<lakl:th 
lengkap hila zaman keemasan jang di.·inarkan dari kota Bogor tidak 
disehut. Kenjataannja memang sl'<likit sekali, daerah tropika jang 
mengcrdjakan penjelictikan-penjelidikan ilmiah ba1k sebagai ilmu 
<la~m· (hasie science) maupun sebagai ilmu penggunaan (applied 
sciencP). Walaupun jang dimaksud disini bukan untuk entomologi, 
tPtapi t.iukup menggambarkan ilmu 2 <dam (natural scienees) pacla n•a-
a itu. P •njeliclikan jang demikian lama, dan jang dikercljakan oleh 
·ekian ban.iak ahli dan lwrorganisasi baik, hetul~ men<lapat perha
tian dunia. 111. Tidaklah herlebihan bila <likatakan: seorang ahli il
mu alam ti<lak puas hila heium menguncljungi Bog-or, demikianlah 
penulis mend ngar :-;enchri dari seorang ahli luar neg-el'i jang baru 
datang di Inclone;;ia. Daftar tamu~ jang- menguncljungi Kebun Raya 
l>e~erta mak·md~nja (<lari tahun 18 4- 19:31, jang telah clilaporkan 

I") T>i ini !ll'nulis tidak lllt>ngemukakan ~emua Jll'rljahat..! :<l'I'ta ahli~ jang- her-
kept>ntingan :-upaja tuhsan tidak l<'dampau pandjan~. 

ll) L. () H.O\\ARD. lih. lit. !1. 
1~1 K. \\", llA 1 IF.r: lA!'., Tht• agri<·ultural zoology of the ;\[alay Archipelag-o. Hl~~l. 
I3J Bt ITE: zoR<, Snr.. riFil' Cr. TR~;. Publi hed by A r<'hipel drukkerU en 't Boek-

hui HuitPnzorg·, .Ja\·a. HI! . 
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oleh Dammerman, 14 ) dapat diketengahkan sebagai bukti. Lemuaga
jang kini masih bercliri jang acla clikota Bogar, keh,m.iakan lahir 
dari Kebun Raya. 

Sebaiknja penulis djuga menjinggung sedikit tentang .Mu
seum Zoologi. Sebab bagaimanapun djuga entomologi penggunaan 
masih membutuhkan museum. Da::;ar dari Museum Zoologi bisa cli
anggap mulai pada tahun 1894, sebab setelah penundjukan terhadap 
diri Koiliti!JSberger (lihat ctiatas), beliau mengusahakan dana2 ter
sendiri untuk membuat koleksi. Baru pada tahun 1901, ntas djasa~ 
Koningsberger Museum Zoologi herdiri sencliri H•). 

Bagian dari Departemen Pertanian jang bernama Lembaga Pe
njakit Tumbuh:!an jang telah berdiri sedjak tahun 1911, di Bogor. 
mendjacli inti untuk pembentukan Balai Penjelictikan Hama Tum
buh:!an. Maka tuga::;:! untuk pemetjahan soaJ:! hama dan penjakit, 
pada pertanaman rakjat, jang dulu dibebankan atas Bagian Zoologi, 
diserahkan pada balai ini. Balai ini jang punja hagian entomologi. 
sampai sekarang masih berdiri dan bekerdja. 

Dan merupakan satu~n.ia ctinas pemerintah jang mempeladjari 
ilmu serangga penggunaan. 

Achirnja, sampai ::;aat ini barisan dari pahlawan:! entomologi 
dalam kalangan pemerintah cliperkokoh dengan adanja Fakultas~ 
Pertanian, Fakultas-Fakultas Biologi, Balai Penjeli<likan Perke
bunan clan Balai Penjeliclikan Kehutanan, jang dalam ma::;ing~ di
naR tsb. ada bagian ter::;endiri untuk bagian entomologi. 

Bila seseorang merasa punja tanggung djawab atas lJerkem
bangnja bahasa Indonesia, maka tidaklah herem kalau mera~a gem
bira dengan disahkannja .,Komi::;i Istilah SekHi Entomologi" pada 
tanun 1956, oleh Lembaga Bahasa dan Budaja d<tri Fakultas Sasb·a. 
Universitas Indonesia. Sebagai djuga nasib ep-ara~ lain bekas clja
djahan. clalam pemakaian bahasa nasional mendjumpai ketjang
gungan:!. Dalam urusan ini agaknja kita punja peristiwa a\\·al jang 
sangat menguntungkan, hila clibandingkan dengan negara::: beka:-1 cl.ia
<ljahan jang lain. 

Badan~ partikelir - perkebun.m:! - bukan sadja telah men.ia
lakan obor entomologi, sampai kinipun beberapa daripadanja masih 
menampakkan kegiatannja, dan tentu menambah kekuatan barisan 
entomologi eli Indonesia jang disebut diatas. ebelum perang djuga 
mengadakan kongres~. Sedang dana:! untuk mentlil"ikan komisi guna 
memetjahkan persoalan entomologi, bisa dicljadikan bukti. 

1 1) K. "''· DA~JMER)JM,, The Quinquaginary of tlll' Foreigne1·,' Lahorato1·y Ht 

Buitenzorg, 1884-19~ 1, Ann. du Ja1·din Bot. Buitenzorg -!5 (l93iil. 
""•) ~1. A. LIEFTI:\CK dan A. C. \'. \'AI-; BDBIEL, Het Zuologische :\luseum tt• 

Buitenzorg Veertig- jaar, Xatuurwet. Tijd~ehrift . Ted. Jnclie, 101 (lfl41 1. 



Publikas12 jang diterbitkan oleh dinas2 pemerintah dan peng
ha2 partikelir, tidak terlalu penting ditondjolkan disini. Hanja 

jang dikeluarkan oleh organisasi diluar instansi pemerintah, jang 
tidak mengambil keuntungan apa2 , jang melulu untuk ilmu serang
ga, akan disebut dibawah. 

Perkumpulan di Indonesia. 
Kira2 pada tahun 1929, oleh para penggemar didirikan suatu 

perkumpulan entomologi, jang anggauta2nja terdiri dari pegawai2 

pemerintah dan pengusaha perkebunan. Perkumpulu ini merupa
ku tjabang dari perkumpulan entomologi di Negeri Beland& (Af
dtlinw ed. Ooat Iadie van de ederlandsche EDt. Ver.). Hasil2 Gari 
pertemuan mereka ditjetak dalam madjalah tersendiri: "Ve~--1!1. 
vaa d der Afdeling ,. ederlandsch Ooet-Indie 

.t;nt:om~()log~scl~e Vereenilrfnar''. J ant sebiiJUIDlljibiiJo. 
--~ .. m aL•auuu• ,Entomologiscbe Beriebten". 

Deeember 1984, merupakan 

~~~li~-~~~t;d;~~·==~~~~ 
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dilupakan u::;aha~ penerbitan tlari pelbagai kebun pert.iobaoJ! bukan 
pemerintah, jang beberapa daripadanja maf'ih aktif sclmpai sekarang. 
Peminat akan madjalah jang dimaksud, dapat mendjumpai claft:n· 
sedikit keterangan dalam ,., ciencP in thP N<:>thel'lands East In,lies" 
(1929). 1' ) 

Perhimpunan 1lmiah lainnja sebelum tahun empatpuluhan da . 
pat clitjari clalam buku ,.Science and sdentists in thl' • 'etherlancls 
Indies" (1945). Sajang sekali huku ini agaknja melupakan tentang 
perhirnpunan entomologi. t! ') 

Perhatian i\I.I.P.I. terhadap perhimpunan atau pcnerbitan jan.!! 
clemikian (tidak bersifat perdagangan), sangat diharapkan, jang 
sesuai pula clengan azas tudjuan l\l.I.P.I., nwmad.iukan I> •rhagai ke
giatan dalam b1dang ilmu pengetahuan. 

Peil>ulldilt[/llll deJI[fUII t/CffUtU tetuJJ.!ff/U. 
ntuk menclapat gambaran tentang kegiatan! dalam bidang il-

1l1Ll serangga pertanian, penulis mentjoba menganalisa lwnjakn.iCJ 
publikm;i~ jang pernah diteruitkm1 clan membanclingkannja dengan 
negara~ tetangga. Publikasi jang climak:mcl cliterhitkan dari pellM
g-ai lembaga pemerintah, pelbagm perhimpunan dan l>ermatjam~ ua
dan partikelir. Menurut pandangan penuli1-1 peneri.Jitan jang rlimak
sud dapat pula dipakai sebagai patokan jang- relatif untuk memberi 
nilai. Dari publikasi~ tersebut setjara kasar kita hisa menduga~ pula 
hanjaknja ahli~ disesuatu negara pacla masa itu. 

Dalam hal ini Hrnnu r1 ~") pernah membuat daftar d.iunda!1 pu
hlikasi jang keluar selama 13 tahun, rlari tahun 1916-1929. Untuk 
tahun~ berikutnj a penulis mengikuti sis tim H o /1'(/J"d. memperguna
kan .. Revie\\' of Applied Entomology series A". Tahun~ publikasi se
belum 191G cliambil dari ,Revie"' of Applied Entomolog~· !'Wries A" 
vol 4. 

Djumlah publika::;i dalam I.Jerbagai djangka waktu aclalah se
hagai berikut: 

1913-1915 191G-1929 1930-1916 1947-1957 D.iuml.th 

India 57 1.1 :35 G69 :102 2.213 
Ceylon) 

Djepang 4'' i) :~92 H.Jlf :11 I .;n3 
Indonesia GO 01:3 50.J. 7fi 1.153 
Filip ina .J.1 136 222 n~ 417 
Mala~' a 10 50 2G6 22 :34i~ 

1 'J L.l\1. R. RrTrF.i\ (Ed), Science in the ' etherlanrt,; r:a:-;t ln!li<·"· Koninklijke 
Akademie van \\' etenschappen , Amstl•rrlam, l!l2fl. 

111 1 PIETF.R H0'\!G dan FRA\S v~:RnPOR\. Science and ,.;eienli:-;ts in th( • "ethel 
land:; Indies (Lit. 14 rlan Fi, dikutip kt>mhali dalam huku inil 

~") J.. 0 . HOW<\RD. lih. lit. !l. 
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:\lengambil kira~ tiga belas tahun sebagai kesatuan, agaknja 
kurang dapat memberi gambaran. Hal ini terpaksa dilakukan oleh 
penulis berhubung li olt'o rd telah mendjumlah angka~ dalam tempo 
tigabela: tahun. Dalam tahun empatpuluhan umpamanja, masa pe
rang, angka tidak lagi menundjukkan kenjataan-kenjataan. Dari 
daftar diatas kita mendapat kesan seolah- Djepang memperlihatkan 
angka:.: jang naik, dalam masa perang sekalipun. Tetapi kenjataan
njapun tidak demikian. India mengesankan penurunan ke~datan:?, 
dan kenjataanjapun tidak begitu. Berdasar ketentuan ini penulb 
membuat perhitungan dalam masa jang agak pendek. 

Djumlah rata~ publikasi dalam tiap 5 tahun adalah sebagai 
berikut: 

'26-'30 '31-'35 '36-'40 '41-'45 '46-'50 '51-'55 

India 37 36 53 64 10 20 
Djepang 67 53 7 37 4 3 
Indonesia 58 !4 33 13 1 11 
Filip ina 14 21 15 7 2 1 
Malaya 20 24 14 6 ~~ 4 

Kalau angka:? ini diletakkan dalam grafik, maka akan terlihat
lah gambar sebagai berikut : 
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Grafik: djumlah rata!! puhlika:i jang- diterl>itkan ~etiap 5 tahun. 

Apa jang telah diungkap oleh penulis ebagai grafik, ternjata 
diperkuat atas laporan Lf'f /mons :: 1

) dalam Kongre Ilmu Pengeta-

21) S. LEEF:'IIA!'S, Brief review of agricultural entomology in the • r etherlands 
East Indie:-;, Fifth Pacific Science Congress, 1931. 
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lman Pasifik ke V. Dalall'l tahun 1930. djumlah pek rdja ilmiah jang 
l>ekerdja clalam perkebunan.: partikelir - akibat kri is dunia -
tin rgal empat ahli, ma ing:: dalam lapang-annja . nchrF didalam per
kelmnan teh, kopi, tembakau dan t bu. Badan pem 'rintah jang mu
la~ bertu ra~ ada rlelnpan p kerdja ilmiah, rlua ahli tlari djumlah 
ter el>ut waktunja habis karena peke1·djaan pimpinan dan organi
Rasi, njatanja hanja tucljul1 ahli jang bisa aktip s h.1gai p njelidik. 
Pada tahun 1933 rljumlah ini chkurangi lagi ."t'hingga hania tinggal 
empat ahli. Ini menurut lA .r 11WII.·, • udah untung bila clibanding <le
ngan tahun 1910 jmw hanja seorang ahli sadja jang bek rdj.t. 

Tahun:J l:iebelum 1926, cl>ngan daftar pertama kita ·udah dapat 
menduga dimana kira2 l>erada. Pada tahun permulaan, Indouesia 
menampakkan djumlah jan·· terting ri (India jang m nundjukkan 
angka 57 itu, terma:uk publika~i Ceylon djuga). 

ebagai akiba dari peperangan- (tahun '41-'501, djuml.th ka
rangan"' ternjata :angat edikit. Tetapi dengan ra ·a ag-ak !ega, kita 
m lihat kenaikanz tljumlah d. lam ma.'a belakangan. Ke an ini di
perkuat deng-an k njataan2 jang dikemukakan dalam hal> jan r beri
kut. 

ntuk negara..J tetangg-a, penulis ra 'U tidaklah p 'rln memberi
kan ket rangan2• Apabila pemhatja tertarik untuk membanclingkan 
dengan negara2 jang terkenal kemadjuannja, dibawah ini p nuh 
sadjikan sekedar tjontoh, beberapa an •ka!!. Dalam tahun belakan an, 
tjukup kiranja hila penuli · melaporkan demikian: waktu penuli · 
menghitung:: djumlah karangan:: dari Revie\V of Applied Entomo
logy, selalu mendjumpai banjak artikel dari Amerika Serikat dan 

ovjet ni. 

Djumlah puhlika,i jang t rbit antara tahun2 1913-1915 dan 
1916-1929, adalah .-ebagai herikut: 

Amerika Serikat 
Sovjet Uni 

[{esilllpulrw dnn perl>intjatl[}ll 11. 

1913-1915 

1.0 9 
582 

1916-1929 

7.311 
1.8 6 

-----~--~ 

Indonesia dalam ma!-m jang lampau telah menundjukkan kc
unggulan dalam bidang ilmu alam, termasuk djuga ilmu serangga. 
Tetapi biarlah, kita tidak usah mengenang lama::, . ebab ada haha.ia
nja dalam menjandjung2 rna. a 'ilam jang ·udah lewat, akan ting •i
nja mutu ilmiah .iang kita \\'arisi. Apa jang indah clan mPgah dalam 
m<t:a itu, tidak lain karena ha:il rna ·jarakat jang hidup dalam ma
sa itu sendiri. 
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Sesungguhnja terlalu pagi hila penulis menilai kegiatan2 dan 
perhatian dalam bidang entomologi. Kalau kita ingat masa 1945-
1957, beberapa tenaga ilmiah bangsa Belanda masih kedapatan di 
Indonesia. 

'Tetapi bagaimanapun djuga, tanda:.l untuk mekar kembali su
dah agak dapat dirasakan. Maka ,Kongres Ilmu Pengetahuan Na
sional I", 1958, jang diselenggarakan oleh M.I.P.I. 22), harus dise
but2 disini, untuk bukti dari kesan dalam kalimat terachir dan jang 
telah dikemukakan dalam bab lain. Dari 33 singkatan lembaran ker
dja jang masuk dalam seksi Biologi, terdapat 9 singkatan lembaran 
kerdja tentang persoalan entomologi. Perintjian kasar lembaran 
kerdja jang diadjukan, dari seksi tersebut adalah sebagai berikut: 
botani 4, perkebunan dan bertjotjok tanam 4, perdagangan 2, sosial 
ekonomi 1, pemupukan 1, fitopatologi 3, teknologi bahan makanan 
dan perdagangan 2, zoologi (tidak termasuk entomologi) 5, peter
nakan 2. Kesimpulan dapat pembatja tarik dari kenjataan ini. 

Apa jang telah dipersoalkan penulis diatas sebagian besar ada
lab tentang entomologi pertanian. Maka sebaiknja, penulis sebut 
djuga berapa banjak pertanian menempati sektor produksi nasio
nal. Apabila angka2 jang dimaksud adalah sebagai berikut: India 
73%, Indonesia 697o dan Djepang 51%, liB) apalagi kalau diingat 
mulai lahirnja entomologi dinegara2 tersebut (jaitu India 1885, In
donesia 1890 dan Djepang 1880) jang hampir bersamaan, maka per
kembangan entomologi di Indonesia belum dapat dibilang memuas
kan. 

Walaupun penulis tidak memberikan bukti2 adanja kemunduran 
dalam bidang taxonomi, tetapi para ternan sekerdja akan sependa
pat, bahwa taxonomi masih kurang mendapat perhatian. Kenjataan 
jang demikian, penulis djuga menginsjafi: negara2 jang masih da
lam taraf pembangunan, tentu akan memberikan tempat pertama 
untuk ilmu2 penggunaan (applied sciences). 

Walaupun demikian berkenaan dengan anggapan ini, artikel 
jang menarik tentang arti ilmu dasar (basic science), telah dikemu
kakan oleh Houssay 24) seorang dokter Argentina jang dalam tahun 
1947 memperoleh hadiah Nobel dan Berger 25) filsuf Perantjis dari 
,1' lnstitut de France" Presiden dari ,International Institute of Phy
losophy" dan Direktur Djenderal dari Peladjaran Tinggi Perantjis. 

Seperti disebutkan diatas, taxonomi lahir lebih dahulu. AlaJ.lg
kah sajang bila kita kurang memberi sekedar tempat untuk ibiw 
jang tua itu. Terlalu komplex untuk ditondjol2kan disini ttJaa$ dan 



fungsi taxonomi. Hanj a Indonesia masih harus banj ak membongkar 
dan mempeladjari fauna diwilajahnja. Sistimatik fauna di Indone
sia, jang sudah terkumpul seperti negara lain, masih sangat dibu
tuhkan. Vander Vecht pernah berkata: ~n) ,sesungguhnjalah bidang 
taxonomi ini terlalu luas, jang se-akan~ merupakan kerdja jang tak 
berachir''. 

~fl) J. VAN DER VECHT, verleden en toekomst der landbouw-entomologie in Indo
nesie, 1953. Pidato penerimaan djahatan guru besar pada Fakultas Per
tanian, Universitas Indonesia. 
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Dalam Negeri 

;\JR WONGSONEGORO TERPILIH SEBAGAI KETUA 
DEW AN PERTHfBANGAN MIPI 

Dalam sidang Dewan Pertimbangan MIPI ke-I, jang diseleng
garakan pada tanggal 22 April 1960, telah dipilih dengan aklamasi 
.Mr Wongsonegoro sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MIPI me
rangkap Ketua Bagian Ilmu Pengetahuan Budaja, Negara dan Ma
sjarakat. 

Sebagai Ketua Bagian Ilmu Pengetahuan Alam, telah dipilih 
deng-an aklamaRi Prof. h 0. Kosasih. 

Pl<~RTEMPAN SEKRETARIS lJMlJM MIPI DENGAN ANGGOTAO! 
PANITIA PERSIAPAN PUSAT DOKUMENTASI 

ILMIAH NASIONAL 

Pada tanggal 30-5-1960 digedung MIPl Sekretari · Umum, Prof. 
Soediman Kartohadiprodjo, telah mengadakan pembitjaraan dengan 
anggota2 Panitia Persiapan Pw~at Dokumenta8i Ilmiah Nasional me
ngenai laporan Dr R. ,J. Russel, Konsultan MIPI, chusus dalam bi
dang jang berhubungan dengan soaP perpustakaan dan dokumen
tasi. "') Anggota~ panitia jang hadir pada pertemuan itu adalah Sau
ctara~ 1. R. Pamuntjak, Kepala Perpustakaan Sedjarah Politik dan 

osial dan anggota Presidium Biro Perpustakaan P.P.K., 2. Gusti 
Endeng, Kepala Bagian Dokumentasi Markas Besar A URI, 3. Khouw 
Giok Po, Acting Kepala Lembaga Pers dan Pendapat Umum, 4. A. 
Hadi, Wakil Kepala Arsip Nasional. Djuga hadir dari pihak MIPI 
W. Partaningrat, Pd. Kepala Bagian Dokumentasi. Penulisnja ada
lah lndijah. 

Panitia menjetudjui dan menjokong usulO! Dr R. J. Russell da
lam laporan beliau itu mengenai pembentukan Perpustakaan Na
sional dan sentralisasi perpustakaan2 ilmiah dan teknik. Panitia 
djuga menerangkan bahwa suatu Pusat Dokumentasi Ilmiah akan 
bermanfaat sekali dalam usaha memadjukan ilmu pengetahuan dan 
menjarankan supaja rentjana pembentukan Pusat Dokumentasi ter
sebut dilaksanakan. Dalam hal itu harus ada kerdja sama jang baik 
dengan badan~ penjelidikan ilmu pengetahuan dan pusat~ perpus
takaan ilmiah dan teknik tersebut diatas. 

* l RICHARD J. Rt:S::;~LL, Heport. 011 Scicllti(ic RnH-nl·clt iu Indonesia, 
!Bulletin 2, MJPI) hal. 46-56. 



2. Luar Negeri 

SIDANG KE-VIl INTER ATIO AL ADVISORY CO ITTEE 
ON RESEARCH IN THE ATURAL SCIE CES 

PROGRAMME OF UNESCO 

Pada tanggal 2 sampai dengan 6 Mei 1960 di Paris telab 
diselenggarakan sidang ke-VII daripada ,,International Ad
visory Committee in the Natural Scienees Programme nf 
Uneseo". 

Sebagai anggota dan sebagai wakll lndoDeaia, Ketua 
MIPI, Prof. Sarwono Prawirohardjo telah mengikuti sidang2 
daripada panitia tersebut. Mengingat akan pentingnja soal.! 
jang dibitjarakan dibawab ini kami sadjikan beberapa pen
dapat beliau mengenai aidang tersebut. 

Redaksi. 

,Intel'Jl&ti9Dal Advisory Committee on Research in the atural 
Sciences ~togramme of Unesco" dibentuk dalam tahun 1954 atas 
duar keputusan General Conference dari Unesco dalam sidangnja 
ke-VII dengan tudjuan untuk memberi pertimbangan kepada Direk
tur Djenderal Unesco perihal: 

a. penjusunan rentjana2 kerdja dari ,Department of Natural 
Sciences of Unesco", jang selalu harus disesuaikan dengan 
keperluan ilmiah jang berobah dari dunia internasional dan 
.._ politik naaional dari ,Negara Anggota" dalam haJ 
tlmu pengetahuan dan teknologi. 

b. ara• penjelennvaan sebaik-bai]mja dari nmtjaaa• kenlja 
clari Departemen teraebut diatu, jang telah disetudjui. 

l>alarn rapat ke-VIl jang lalu a.l. telah dibitjarakan hal2 me.. 
~-
1. Usaha dan rentjana2 untuk memadjukan penjelidikan ilmiall hl

:,M11'81118Mnal, terutama menpnai baiatu• j&IJ8 berh\lbunpn 



3. Kerdjasama dengan Organisasi2 Ilmiah lnternasional jang men
dapat andjuran-andjuran dari UNESCO (penerangan~ dan sa
ran~). 

4. Pertimbangan mengenai ,Penindjauan pada penjelidikan pokok 
dalam ilmu alam, penjebaran ilmu pengetahuan dan penggunaan 
ilmu pengetahuan itu untuk maksud damai". (Professor P. 
Auger). 

Mengingat akan luasnja soal:t jang dibitjarakan itu, maka da
lam laporan ini hanja akan dikemukakan haP jang perlu diketahui 
dan mendapat perhatian dari Pemerintah dan dunia ilmu pengeta
huan di Indonesia, jaitu: 

A. Usaha dan rentjana Projek Utama (Major Project) mengenai 
penj elidikan daerah kering. 

Sedjak tahun 1957 rentjana Unesco dalam usaha kerdja 
sama internasional dalam lapangan research didaerah kering 
(Arid Zone) telah didjadikan ,Projek Utama". Jang dimaksud
kan dengan ,Projek Utama" ialah rentjana usaha Unesco jang 
mendapat perhatian dan pembiajaan istimewa dengan tudjuan 
memberi dorongan jang kuat kearah perkembangan usaha:! da
lam lapangan jang bersangkutan dalam negara~ jang berkepen
tingan. Lamanja ,Projek Utama" terbatas hingga + 6 tahun; 
dengan djalan demikian terbuka kemungkinan bagi Unesco un
tuk setjara bergiliran memilih usaha2 jang dianggap sangat 
penting untuk didjadikan Projek Utama. 

Tudjuan ,Projek Utama mengenai penjelidikan daerah 
kering" ialah menjelenggarakan penjelidikan dalam masalah 2 

ilmiah ditanah kering, menjelenggarakan kerdja ·ama dan koor
dinasi dalam penjelidikan 2 itu, menjempurnakan lembaga2 un
tuk penjelidikan2 tersebut dan memadjukan pendidikan dari te
naga2 ilmiah dan teknik jang dibutuhkan. 

Dalam djangka waktu 3l.'z tahun, selama ,Projek Utama" 
ini diselenggarakan, maka benar~ penjelidikan2 perihal masa
lah2 ditanah kering sangat dipergiat dan sudah dapat dikum
pulkan banjak bahan2 jang berharga untuk keperluan pemba
ngunan daerah2 tanah kering. 

Pada pembitjaraan2 dalam sidang Panitia mengenai ,Pro
jek Utama mengenai penjelidikan daerah kering" diambil ke
simpulan bahwa, bilamana ,Projek Utama" ini berachir dalam 
tahun 1962, perlu didjamin bahwa usaha-usaha penjelidikan 
dan kerdjasama internasional dalam penjelidikan berlangsung 
terus dan bahwa Unesco tetap memasukkan ,Penjelidikan dae
rah kering" dalam rentjana usahanja. 

Di Indonesia tidak ada tanah kering (gurun2 pasir dsb.), 
dan negara kita termasuk dalam ,Daerah tropika lembab". Oleh 
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ebab 1tu hasil* penjelidikan tanah kering tidak dapat diguna
kan untuk keperluan pembangunan Indonesia. Akan tetapi 
.,Projek Utama mengenai penjelidikan daerah kering'' adalah 
sangat penting bagi kita berhubung dengan 2 hal: 
a) .. Aanpak" dari maRalah~ dan methodik2 dari penjehdikan" 

pada da. arnja sama apakah jang mendjadi objek penjelidi
kan itu ,Arid Lands" atau ,.Humid TropicR". Pada dua~nja 
penjelidikan! dalam lapangan klimatologi, geologi, pedologi 
(tanah) dan biologi merupakan penjelidikan~ pokok. Oleh se
bab itu ·uatu ,study" bagaimana penjelidikan2 dalam rans.t
ka ,Projek Utama" mengenai penjelidikan daerah kering" 
chselenggarakan, akan sangat bermanfaat buat p njusunan 
rentjana~ penjelidikan dalam ,Daerah tropika lem!Jab". 

b) 'eperti halnja pada bantuan dari luar pada umumnja, maka 
clisini djuga t 'rnjata bahwa negara~, jang mengadakan per
:iapan:! jang sempurna berupa rentjana 2 penjelidikan, fa
dliteiten dan t naga2 mendapat manfaat jang paling be::>a1· 
dari bantuan jang diberikan oleh nesco dalam rangka 
.,Projek Utama". Pentingnja hal ini bagi kita ialah bahwa 
hampir dapat dipastikan bahwa jang akan menju.·ul seba
gai ,Projek 'tama" ialah ,Ilmu samudera" dan kita mem
punjai kepentmgan jang sangat be~ar dalam lapangan ini. 
Berhubung dengan itu mulai sekarang perlu sudah dimulai 
dengan mengadakan persiapan dalam hal ,Ilmu samudera" 
agar supaja kita kelak dapat memperol h manfaat sebesar
besarnja bilamana ,IImu , amudera" didjadikan ,,Projek 
Utama'' dari Une:co. 

B. Pertimbangan mengenai ,Penindjauan pada penjelidikan pokok 
dalam ilmu alam, penjebaran ilmu pengetahuan dan p~nggu
naan ilmu pengetahuan itu untuk maksud damai''. 

Pada sidang ke-13 dari United Nations General A 'sembl;o.· 
(tahun 195 ) dit rima suatu re, olus1, pada mana - berdasar
kan pertimbangan bahwa U.N. dan Organisasi2 chu u nja hen
daknja memadjukan research untuk tudjuan perdamaian, ker
djasama internasional, kemadjuan ekonomi clan kesedjahteraan 
umat manusia - diminta kepada ekretaris Djenderal U.N . 
.,untuk menjelenggarakan penindjauan dalam lapangan ilmu 
alam ebagai tudjuan pokok penjelidikan, menjelenggarakan pe
njebaran dan penggunaan ilmu~ pengetahuan itu untuk mak ·ud 
damai dan untuk merentjanakan langkah~ jang akan diamb1l 
oleh Per erikatan Bangsa~, Badan2 Chu u PBB dan Lembaga 
Tenaga Atom Interna ional dalam menggiatkan u aha2 menge
nai persoalan2 jang amat mendesak berda arkan pertimbangan 
atas kebutuhan2 dari berbagai-bagai negara". 



Jang diserahi tugas membuat pemndjauan ini dan menJu-
un laporannja ialah Prof. Pierre Auger, bekas Direktur De

partment of Natural Sciences Unesco. Beliau telah menjelesai
kan tugasnja dan menjampaikan laporannja, jang pandjangnja 
\ebih dari 500 halaman, pada tanggal 11 April 1960 kepada 
Sekretaris Djenderal P.B.B. Laporan tersebut akan dibahas oleh 
Economic and Social Council dalam Sidangnja jang ke-13 pada 
bulan Djuli 1960, sebelum diadjukan pada General Assembly 
daripada P.B.B. 

Kepada ,International Advisory Committee on Research 
in the Natural Sciences Programme of Unesco" (hberi kesem
patan untuk membatja ringkasan dari laporan tersebut diatas, 
untuk mendengar pendjelasan dari Prof. Auger dan untuk mem· 
bitjarakan bahan2 jang diberikan kepadanja, oleh karena la
poran tersebut banjak 8angkut-pautnja dengan ilmu penge
tahuan. 

Laporan itu terdiri atas 4 bagian: 
a) Bagian pertama merupakan suatu introduksi dan memberi 

ichtisar sedjarah tentang perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi diseluru!1 dunia. 

b) Bag1an kedua adalah bagian jang terbesar. 
Dalam bagian ini dibahas setjara terperintji djenis~ penje
lidikan jang banjak mendapat perhatian dan jang penting 
berhubung dengan kemungkinan~ untuk menggunakan ha
siPnja bua.t kesedjahteraan manusia. 

Bagian ini dibagi dalam bab:~ : 
1) The fundamental sciences 
2) The earth and extra -- terrestl"i<d Hpare sciences 
3) Medical sciences 
4) Agricultural Sciences 
5) Fuel and power research 
6) Industrial research 

c) Bagian ketiga membahas ,soal~ pokok dari kebidjaksanaan 
rlalam bidang ilmu pengetahuan" jang dihadapi oleh peme
rintah2 dari berbagai negara dalam usahan.ia mengembang
kan penj elidikan. 

d) Bagian ke-empat memuat ,rekomendasi''. 
Untuk memenuhi ketentuan!! dalam resolusi dari General 
Assembly, maka dalam Bagian ke-empat ini terutama diper
bintjangkan tindakan:l jang dapat diambil oleh ,Perseri
katan Bangsa-Bangsa, Badan2 Chusus PBB dan Lembaga 
Tenaga Atom Internasional" untuk memberi dorongan ke· 
arah pemusatan usaha:! terhadap ma.'lalah2 jang besar di
dunia. 



Pernbitjaraan dalarn Panit1a mengenai ringkaRan Japoran 
Prof. Auger terutama bersifat tanja-djawab terhadap isinja. 
Pertukaran pikiran jang lebih mendalam tidak mungkin diada
kan berhubung dengan singkatnja waktu dan oleh karena baru 
ringkasa.n dari laporan diRampaikan kepada para. anggota Pa
nitia. Biarpun demikian apa jang diberitahukan kepada Panitia 
sudah memberi kcsan jang mendalam bahwa laporan Prof. 
Auger merupakan berkas jang sangat penting untuk didjadi
kan petundjuk bagi banjak negara dalam usaha2nja untuk me
ngembangkan ilmu pengetahuan dan penjelidikan. Berhubung 
dengan itu maka eli ·ini saja mohon perhatian jang sebesar-be
sarnja dari Pemerintah Indonesia dan dunia ilmu pengetahuan 
di Indonesia atas laporan ter'ebut. 

C. Penjelidikan daerah tropika lembab. 
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Penjelidikan dalam daerah tropika lembab makin lama 
makin banjak mendapat perhatian dari Panitia. Oleh Panitia 
penjelidikan ini dilihat sebagai ,penjeliclikan dasar" untuk me
nambah pengetahuan t ntang daerah tropika lembah, pengeta
huan mana adalah sangat penting karena dihutuhkan untuk 
pemhangunan sosial dan ekonomi dari daerah t rsehut. Karena 
Indonesia terletak dalam daerah tropika lembab, maka perha
tian Panitia adalah sangat menguntungkan. Pada idang dari 
Panitia telah disetudjui 4 keputusan mengenai Pcnj lidikan dae
rah tropika lembab : 

a) Keputusan pertama menegaskan apa jang dimaksndkan de
ngan ,penjelidikan daerah tropika lembab", djadi memberi 
definisi dari penjelidikan tersebut. Sesuai dengan rekom 
mendasi dari ,Paniha husus untuk Daerah Tropika Lem
bab" dalam sidangnja di Abidjan dalam bulan Oktober 1959. 
maka diandjurkan :upaja Unesco clalam memadjukan penje
liclikan dalam daerah tropika lembab memusatkan perhatian 
terhadap ,pengaruh manmlia atas humid tropical . ystem". 
Dalam rangka ini dima,·ukkan penjelidikan~ mengenai: 

1) unsur~ klimatologi, geologi, pedologi ( 'Oal tanah), botani, 
dan zoologi daripada humid tropical ecoRyRtem, 

2) tempatnja dalam dan pengaruhnja terhad, p ecosystem 
tsb. dari manusia jang hidup dalam ma::;jarakat tradi
sionil, 

3) perobahan~ dalam Ry::;tem terRebut oleh manuRia modern 
dengan teknologi-nja, 

4) masalah:! jang bersangkutan dengan tudjuan memelihara 
dan menjempurnakan daerah tropika lembab sebagai 
tempat untuk didiami oleh manusia. 



b) Keputusan kedua m~n~andjurkan Direktm• Djenderal Une -
co untuk membentuk eleka mungkin suatu ,,Panitia penin
djau" dengan tugas meng-undjungi ,Herbaria Utama" di
daerah tropika lembab untuk menilai keadaan herbaria ter
g hut dan memberi saran2 kepada jang berwarljib dinegara 
jang bersangkutan tentang- hal mPujempurnakan keactaau 
pacla lembaga2 tersebut. Dalam pada itu diminta dalam ke
putusan tersebut diatas, perhatian chusu" terha<lap Kebun 
Rara di Bogor dengan Herbariumnja, oleh karena lembaga 
ini mempunjai kcdudukan jang sang-at penting dalam rlaerah 
tropika. 

Mengingat besarnja perhatian dari dunia luar terhadap 
Kebun Raya di Bogor dengan Herbariumnja, maka wadjib
lah kita dari pihak Indonesia berdaja-upaja untuk menjem
purnakan keadaan dan mengembang-knn usaha2 pada lem· 
baga2 tersebut ebagai sumbangan kepat1a ilmu pengetahuan 
pada umumnja dan untuk kepentingan nasional pacla chu
susnja. 

c) Keputusan ketiga mengandjurkan Direktur Djendcral Unes
co untuk mengusahakan dibentuknja suatu Panitia Tetap 
untuk memadjukan penjelidikan dari flo1·a <li Amerika Tro
pika. 

cl) Keputusan ke-empat mengandjurkan Direktur Djenderal 
nesco untuk menjediakan lebih banjak uang- guna pelaksa

naan rentjana Une~co mengenai ,.Penjelidikan daerah tro
pika lembab". 

D. Ilmu Ramudera. 
Rupan.ia didalam Unesco sudah ada ketjondongan untuk 

mendjadikan ,Ilmu samudera" suatu ,.Projek Utama" sesudah
nja ,.Projek Utama mengenai penjelidikan daerah kering" ber
achil·. Dalam hubungan ini oleh Sekretariat Unesco sudah di
rantjangkan uatu penambahan Anggaran Belandja buat ,Ilmu 
samudera" untuk tahun 1961!1962 sebagai persiapan kearah 
usaha2 jang lebih besar clalam lapangan tersebut. 

ementara itu terdjadi 2 perkembangan jang penting da
lam lapangan ,.Ilmu samudera". 

a) dalam tahun 1959 oleh S. .O.R. ( pecial Committee on 
Oceanographic Research) suatu Panitia husus dari Inter
national Council of Scientific Unions, telah cliputuskan un
tuk mendjalankan research oceanografi di Samudera Hindia. 
Banjak negara sudah menjatakan ikut serta dengan ekspe
disi tersebut dan Unesco bermaksud djuga untuk memberi 
bantuan kepada usaha tersebut. 
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b) ntuk keperluan p njwmnan· rentjunanja endm dalam 
.,IImu amudera'' maka clalam bulan .taret 1960 oleh ne,
co telah di. elenggarakan uatu ,Sidang per:iapan dari Kon
perensi Antar-negara mengenai penjelidikan :amudera" se
bagai per. iapan dari ,,Konperen. i Antar-Negara mengenai 
penjelidikan samuclera" jang akan ctiaclakan di Kopenhagen. 

Dalam rangka bantuan oleh Unesco kepada t>k. pedisi jang akan 
di elenggarakan oleh S.C.O.R. olch Sekretariat ne:co diren
t.ianakan untuk: 

a) memadjukan dan memperkuat 2 pu:at p •n.ielidikan !aut. :;a
tu di India, satu di Indon sia. 

h) memberi bea:iswa. 
c) membentuk ,.biological centre" eli India ·ehagai .. r •ference 

collection for the region''. 
d) membentuk ,pu. at pentjatatan" mungkin di Filippina. 
e) menjelenggarakan symposia. 

,International Advisory ommittee on Research in the • 'a
tural Sciences Proggramme of n co'' dalam keputusannja mt>· 
ngenai ilmu samudera menjatakan kegemhira.tnn.ia clengan ren
tjana tersebut thatas dan mengand.iurkan: 

a) supaja penukaran bahan:! ilmiah antar• pu. at penjelidikan 
jang dimaksudkan dalam rentjana Cnes('o tet\ ehut diata1' 
clengan pusat~ lain didunia cliselenggarakan sehaik-baikn.ia. 

b) supaja ah)i!! dalam ilmu samudera diizinkan bekerdja clipu
sat-pu. at didalam ,region". 

c) supaja penjelidikan clalam ilmu ~amuclen1 clisokong sekuat
kuatn.ia. 



U~Jl/ff,M •• 1 1/,Jll/All 

I. Univcr itaria 

JH JA OHA •• G OliHl ' L no. ' ES1A IU; :\flJNCHE1 ' 

Dua c>rang guru bahasa Djcrman, Nona Sri Bandijah dari D.ia
karla, dan tuan Soedjoko Soerjocliprodjo dari Surabaja, telah hc
rangkat menudju Djerman Barat untuk memperdalam pengetahuan
n.ia dalam bahasa Djerman. Mereka akan beladjar :elama setahun 
diLana atas biaja Pemerintah Republik Federa:::li Djerman. Selama 
waktu tersebut mereka akan mengikuti kuliah2 dan seminar:! jang 
di adakan olch <i o the In, ti u1 eli :.\fiinl'hen. 

I'E.MHEIU.A. (;ELAH I>OK'I'OK D.\L\\1 lL.\Jll I'A:-\TI 
DAN ALAM: 

Pada tanggal 21 Mei 1960 telah berlangsung upatjara pembe
rian gelar Doktor dalam Ilmu Pasti & Alam kepada Drs John A. 
Katili, Lektor pada Institut Teknologi Bandung, dengan hasil cum
laude. 

Dalam upatjara ini Drs John A. Katili telah mempertahankan 
the~i ·nja berdjudul ,Geological Investigation in the Lassi Granitt 
" las: (Central Sumatra)" terhadap bantahan:! dari pihak komisi se
nat In ·titut Teknologi Bandung. 

Selandjutnja pada tanggal 4 Djuni 1960 djuga Drs Eddy Noer
hadi, lektor pada I.T.B. telah menerima gelar Doktor dalam lapangan 
jang bersamaan. Tesis jang telah dipertahankan Drs Noerhadi ber
djudul ,Sumbangan Perihal Sifat2 Biologik Njamuk Anophelini Di
heberapa Daerah Pedalaman Djawa Barat". 

BAHASA:! ASIA DA AFRIKA DIAD.JARKAN 
PADA UNIYERSITAS!! DJERM:A1 

lenurut tjatatan:! terbaru, bahasa Arab diadjarkan pada cm
patbelas Universitas Djerman Barat dan bahasa Turki dan Parsi 
pada duabela universitas2• Bahasa:! Hindi, Urdu dan Tamil, diadjar
kan pada Universitas Merdeka di Berlin, dan pada universitas2 di 
Bonn, Frankfurt, Freiburg, Gottingen, Hamburg dan Tubingen. Ba
hasa Tionghoa diadjarkan pada tigabelas dan bahasa Djepang pada 
duabelas universitas. Universitas~ Marburg dan Bonn merupakan 
pusat ilmu bahasa2 dan kesusasteraan Asia Timur. Di Hamburg di
berikan pula peladjaran~ dalam sepuluh bahasa:! Afrika. Beberapa 
bahasa Afrika diadjarkan djuga pada Universitas:! Frankfurt, Got
tingen dan Koln. Bahasa Indonesia telah lama diadjarkan pada Uni
versitas2 Koln dan Hamburg. 
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PE. 'GAD.JARAN BAHASA·! ASING DIPERLllAS 
DI AMERIKA SERIKAT 

S oran~ pendjabat Amerika erikat untuk Uru. an Pendidikan 
(Education 'ommi~sioner), Lawrence Derthick, mengumumkan pa
da tan~gal 12 Pebruari 1960, bahwa Amerika Serikat bermak~ud 
akan memperluas pengadjaran dalam bahasa2 asing Herta akan men
clirikan pm1af!nja untuk masing:: bahaHa ter. ebut mulai tahun aka
demi 1960 1961. 

Pusat~ jang chwms unluk menjelenggarakan pengadjaran:: ba
ha:a::, perlu diadakan di Badan!! Perguruan Tinggi eli Amerika Sc
rikat. Hal ini perlu sekali untuk tjalon2 pegawai, karena untuk me
masuki djawatan!! atau instansi-im:;tansi maupun perusahaan, di
perlukan . ekali p ngetahuan jang luas, baik mengenai bahasa2 itu 
sendiri, maupun mengenai daerahnja dimana bahasa itu diperguna
kan. Dengan adanja pendidikan jang chu.·u: mengenai bahasa..! di
:eluruh dunia, akan terdjaminlah tenaga:: pen~adjar jang akan m -
n~adjar ditingkat akademi. 

Biaja untuk pendirian pusat::nja telah disediakan ol h peme
rintah pusat ecljumlah 1 ¥.! djuta dollar Amerika. 

Dari 27 bahasa jang akan direntjanakan diadjarkan itu, 
4 baha. a2 Hindustani, Djepang, Ru ia, Tionghoa dan Portugi: 
mendapat kedudukan jang utama dalam bidang kepentingan
nja, disamping bahasa Indone ia, Malaya, Turki, Telegu, Tamil. 
'wahili, Persia, Marathi, Khalkha, Hebrew baru, Bengali, Birma, 

Kor a, Finlandia, Hon~aria, erbo-Kroatia dan Polandia. 

TEA;\1 EKSPEDISI l' IVERSITAS INDO~ESIA 
KE KALIMANT A 

Suatu team ekspedisi Univer, itas Indonesia tercliri dari 2 Lek
tor Anatomi pada Fakultas Kedokteran, se01·ang lektor Antropologi 
pada Fakultas Sastera dibantu oleh 6 orang mahasiswa Antropolo~i 
dengan diketuai oleh Dr. J.B. Ave pada tanggal 4 Djuli 1960 telah 
b rangkat dengan pesawat AURI menudju ke Kalimantan Tengah 
guna mengadakan penjelidikan:: dibidang antropologi budaja dan 
fisik ::~elama 1% bulan. 

HasiF research ek:pedisi jang langsung dapat dipergunakan 
akan disampaikan kepada pemerintah da rah; kesimpulan! ilmiah 
akan disusun dalam bentuk laporan bersama dan dikemukakan pada 
Kon.grcs Ilmu Pf'ngetahucw Nasional kc-II dalam tahun 1962 jang 
akan datang. 
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11. Lembaga2 lainnja 

1. 'usionul 

DR WATSO.' DAYIS :\IE. 'Gl ~D.JL GI IJ. 'DO~ESIA 

Dr \Vatson Davis, seorang ahli clalam lapangan untuk mempo
pulerkan ilmu pengetahuan eli Amerika Serikat, telah mengundjungi 
Indonesia pada tanggal 3 s fd 12 Djuni 1960. 

, elama di Indonesia Dr Davis mengundjungi Djakarta, Ban
dung dan Bogor untuk mengadakan pertemuan;! dengan para petit
gas dalam kalangan penjebaran ilmu pengetahuan dan pendidikan. 
Kundjungan beliau dilaksanakan oleh International Educationc:-.i 
Exchange Program dari U.S. Department of State. 

Disamping mengundjungi badan~ jang bergerak dalam lapangan 
cience Education, seperti Kunms Science Teaching, Balai Peragaan 

Sekolah2, F.K.I.P. Universitas .Negeri Padjadjaran, dan lain2 atas 
w:mha Madjeli, Ilmu Pengetahuan Indonesia beliau telah memberi 
pula tjeramah mengenai ,Science-reporting di Amerika Serikat" 
pada tanggal 9 Djuni jang lalu. 

Dr Davis adalah direktur daripada Science Service di Washing
ton D. . sebuah lembaga untuk mempopulerkan ilmu pengetahuan 
jang didirikan pada tahun 1921. Sedjak pembentukannja, lembaga 
ini bekerdja sebagai kantor berita jang menjebarkan berita~ menge
nai kemadjuan:! dalam lapangan ilmu pengetahuan kepada suraF 
kabar Amerika, melalui sebuah mingguan, ,Science Newsletter", ra
dio dan alaF penjebaran lainnja. 

Dr Watson Davis mendapat didikan sebagai insinjur sipi:, .len 
mernpunjai gelar B.S. dan C.E. dari George Washington University. 
Universitas tersebut telah memberikan pula gelar kehormatan Sc. D. 
kepaclanja. Pekerdjaan Science Service jang dipimpinnja telah me
mungkinkan bahwa pemberitaan dalam surat!! kabar A.S. mengen:1i 
hasil2 penjelidikan dalam lapangan ilmu pengetahuan dapat dilaku
kan dengan sak ·ama. 

Sernendjak tahun 1940 ketika Presiden Roosevelt mernuentuk 
'ational Inventors Council, Dr Davis mendjadi anggota badan ini 

hingga . ekarang. Sedjak tahun 1941 beliau turut memperkembang
kan :istim ,.Science lubs of America" serta rnengw;ahakan ,Science 
Talent .. earch" diantara peladjar-peladjar sekolah menengah dengan 
maksud untuk menemukan pemuda:! jang berbakat untuk mendjadi 
penjelidik~ jang baik dikemudian hari. ,National cience Fair" me
rupakan u::;aha jang lain, jaitu suatu pameran dimana hasil:! karja 
dari pemuda2 tersebut dipertundjukkan (secljak 1949). 

Selandjutnja Dr Davis pernah mendjadi presiden daripada 
.. American Documentation Institute" (1937-1947). Beliau berdjasa 
dalam menjebarkan penggunaan microfilm sebagai alat penghubung 
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bagi para . ardjana. ( ambil lalu dapat ditambahkan lH hwn l> liau
lah jang mentjiptakan kata .,microfilm'' janJ,r pada waktu ini . uctah 
tersiar dimana-mana). 

Diantara herbagai~ penghargaan jang diterimanja dapat disebut 
disini: Westinghouse Science Writing Award, Edison Foundation 
Award, Syracuse Univer:ity Journalism Award, Philadelphia Scien
ee ouncil Award, dan ,James T. Grady Medal dari Am riean Che
mical Societ~· News Service. 

Melalui radio Dr Davis telah menjelenggarakan program .,Ad
ventures in cience" daripada Columbia Broadcasting System. Pr(l
gram ini dilakukan selama kira~ 30 tahun, dimana l~bih ch1ri • t>rihn 
. .-anli~na 2 .Amerika f'l'ikat dHn tokoh~ intt~nla-.ional dalmn lap. Jl"~ n 
ilmu pen!.retahuan dip ·1·k nalk· 11 kepad<t nw . .ia1·. k111 nu'l.lui \'a
\\' a n tj H l'et. 

Dilapangan ken.lja ·c.una iuterna ·ional Dr Da\'i · telah ikut ert<1 
dengan rentjana2 Unesco sedjak tahun 1948. Pada tahun 1956 beliau 
diundang oleh pemerintah .1esir untuk membentuk suatu cienc' 

lub System dan membantu pembuatan alat2 program untuk pendi
dikan ilmu alam teknik di:ekolah2 , dengan memrgunakan bahan1 

jang terdapat di Mesir. 
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2. Jnt~HUIBUnWl 

PE. T.JELIDIKAN TENAGA Nl CLEAR 
DI ASIA TE '(;(; \RA 

)[pnurut bulletin International Atomic Energy Agency, Vol. I, 
no. 2, .July, 1959, IAEA telah mengirimkan .suatu miRi jang terdiri 
atas 8 orang kenegara-negara di Asia Tenggal'a, jaitu: Birma, Cey
lon, Indonesia dan Thailand. 'fugas mer ka mengadakan diskusi, pe
nerangan:! dan pertukaran pikiran dengan sardjana:! dinegara-nega
ra tersebut diatas dan djuga mengundjungi pw~af! penjelidikan te
naga atom, organisasi2 ilmiah dan lembaga:! pendidikan. 

HaRillaporan penjelidikan miRi ini clapat diperintji dalam 3 ba
rian, jaitu: 

1. lJraian mengenai rentjana pemakaian tenal(a atom pada keem
pat negara tersebut diataR. 

a) Activiteitnja: 
Union of Atomic Energy Centre jang didirikan pada ta

hun 1955 merentjanakan pendirian sebuah Nuclear Radiati<,n 
Laboratory pada tahun 1960-61, mempeladjari kemungkinan 
didirikannja sebuah pusat penjelidikan reaktor ditahun 1962-
63 dan pusaF penjelidikan reaktor jang lain dikemudian hari. 

Di Ceylon pada tahun 1958 didirikan Committee on Ato
mic Energy oleh Ceylon's National Planning Council jang 
merentjanakan djuga pendirian beberapa pwmt penjelidikan 
tenaga atom. 

Di Indonesia pada tahun 1954 didirikan tate Commis
sion on Radio-activity and Atomic Energy, tetapi pada tahun 
1958 diganti dengan Council for Atomic Energy sebagai ba
dan penasihat Kabinet. Pada masa ini semua penjelidikan 
dilapangan ini dipu.satkan di Bandung, Bogor, Djakarta dan 
,J ogj akarta. 

Penjelidikan dan Pertjobaan reaktor dipusatkan di Ban
dung dan Jogjakarta. Indonesia edang merentjanakan djuga 
pemakaian radio-isotopeR dalam lapangan pertanian, kedok
teran dan industri. 

Di Thailand hal ini masih dalam perentjanaan. 

h) P('makaian Radio-isotopes dalam pettaniun. 
Birma sudah memakainja dalam pertanian, terutama 

phosphorus-82, tetapi Ceylon belum mempergunakannja. In
done ia belum memakainja, tetapi direntjanakan untuk me
ngaclakan pusat pemakaian radio-h;otopes eli Pa!'<ar Minggu, 
Bogor clan Universitns Gadjah Mada, .Jog-jakarta. 



Di Thailand akan diadakan suatu lapangan pemantjaran 
sinar gamma dalam penjelidikan tanaman. 

c) Pemaka.ian Radio-isotopes dalam lapangan kedoktel'(tn. 
Pada pokoknja keempat negara tersebut memandang per

lu pemakaian radio-isotopes dalam lapangan pengobatan. Bil·
ma telah mengusulkan pemakaian satuan therapy cobalt-60 
dalam operasi pada Colombo Plan. Pemerintah Muang Thai 
telah merentjanakan untuk mengadakan . uatu kunms menge
nai radio-isotopes dalam tahun 1960. 

d) Kcsehaton dj((smani 
Untuk menghindarkan bahaja sinar radio-aktip perlu 

djuga diadakan pengawasan kepada pedjabat2 jang bertugas 
dalam menjelidiki bahan~ jang mengandung radio-aktip. 

e) Rahanl janu menganduii[J mdio-aktip 

Mereka telah menjelidiki kemungkinan didapain.ia ba
han~ jang mengandung radio-aktip pada keempat negara ter
sebut diatas. Di Indonesia, jaitu di Kalimantan dan Sumaha 
ada kemungkinan didapatkan uranium dan djuga beryllium. 

2. Sa uu1' dan peneronganr utu.san2 IAEA. 
Utusan:! tadi djuga memberikan saran~ dan penerangan~ me

ngenai tenaga atom dan radio-isotopes kepada keempat negara 
tersebut diatas. 

3. Birma, Ceylon, Indonesia clan Thailand mengadjukan permo
honan kepada misi agar IAEA membantu mereka, terutama da
lam hal ahJi:! dan perlengkapan. 

BRAZILIA DAN TJEKOSLOWAKIA MASUK ,.UNIVERSAL 
COPYRIGHT CONVENTION" 

Menurut berita dalam madjalah The Unesco Courier, March 
1960, Brazilia dan Tjekoslowakia kini telah masuk dalam ,Univer
sal Copyright Convention", jaitu suatu persetudjuan antara negara:! 
untuk melindungi hasil tjipta pengarang~. Persetudjuan ini dibuat 
dengan maksud untuk menambah kekurangan jang terdapat dalam 
perundang-undangan internasional mengenai hak untuk mengutip 
suatu karangan, dalam mana ada beberapa negara jang terikat oleh 
suatu perdjandjian, negara lain terikat oleh suatu perdjandjian lain 
lagi dan ada pula negara:! jang tidak terikat oleh suatu perdjandjian 
apapun. 
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Persetudjuan ini menghapuskan ketentuan~ mengenai pendaf
taran jang rnahal dan rneminta kepada pernerintah negara:! jang ber
sangkutan untuk memberi perlindungan jang sama kepada hasil tjip
ta pengarang~ asing seperti memberi perlindungan kepada hasil 
tjipta pengarang~ dari negara itu sendiri. Hingga kini 34 negara 
telah mmmk ,Univen;al Copyright Convention" ini. 
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3. Asing 

ROYAL SOCIETY OF LONDON GEN AP 300 T AHUN 

Tahun ini The Royal Society .iang berkedudukan di London 
memperingati ulang-tahunnja jang ke-300. Peristiwa penting ini 
akan dirajakan dengan sebuah pertemuan be. ar di London, dimana 
para wakil dari pusat!! penjelidikan ilmiah sedunia akan berkumpul. 

Perkumpulan ,Royal Society" ini (nama lengkapnja: The Royal 
Society of London for Improving Natural Knowledge) merupakan 
perkumpulan ilmiah jang tertua di Inggeris. Sebagai hari pemben
tukannja biasanja dianggap tanggal 28 Nopember 1660, ketika Ox
ford Philosophical Society dalam suatu rapatnja menentukan ang
garan dasar, susunan organisasi serta lain2 peraturan jang berhu
bungan dengan sebuah perkumpulan. Sesungguhnja kegiatan2 sudah 
dimulai beberapa tahun sebelumnja. 

Di Oxford, kota universitas, kira~ pada tahun 1648 sudah di
ketemukan sebuah perkumpulan jang bernama Philosophical Society 
of Oxford, sedangkan di London (+ 1645) kaum tjendekiawan pacla 
waktu itu mengadakan pertemuan:l dengan maksud memadjukan il
mu pengetahuan, terutama untuk mempeladjari apa jang dahulu di
kenal sebagai ,Filsafah Baru" (New Philosophy) atau Experimen
tal Philosophy. Dalam pada itu hubungan erat antara kelompok Lon
don dan Oxford tetap terpelihara, akan tetapi lambat laun kegiatan 
daripada kedua perkumpulan ini lebih berpusat di London. 

Pada tahun 1661 radja Inggeris, Charles II, mengadjukan ke
inginannja untuk masuk dalam lingkungan perhimpunan ini, dan 
dalam tahun ini djuga nama ,Royal Society" muntjul untuk pertama 
kalinja. Baru pada tahun 1662 pemerintah Inggeris mengesahkan 
Piagam Pembentukan daripada Royal Society ini (dalam Piagam jg. 
clitulis dalam bahasa Latin perkumpulan ini disebut ,Regalis So
cietas"). 

Perkumpulan jang usianja sepandjang ini sudah tentu mem
punjai sedjarah jang tjukup menarik. Diantara rentetan nama~ ke
tua dari Royal Society kita ketemukan nama:? jang tersohor, seperti 
Isaac Newton (mendj a bat ketua dari 1703-1727), Hans Sloane (1727-
17 41), Sir Joseph Banks (1778-1819), Thomas Henry Huxley (1883-
1885), Lord Kelvin (1890-1895), Lord Rayleigh (1905-1908), Sir Wil
liam Crookes (1913-1915), Sir J.J. Thomson (1915-1920), Sir Char
les Sherrington (1920-1925), Lord Rutherford (1925-1930), Sir Fre
derick Gowland Hopkins (1930-1935), Sir William Bragg (1935-
1940), clll. Mengenai keunggulan Newton tidak diperlukan penclje
lasan lagi ; Sloane seorang dokter kenamaan dan tokoh biologi dalam 
abad ke-18; Banks, jang mendjadi ketua selama 41 tahun, ikut serta 
dalam ek~pedisi ilmiah dibawah pimpinan Kapten Cook (achir abad 

60 



ke-1 ) ; Lord Kelvin eorang- ahli ilmu pasti dan ilmu alam jang tel
sohor; Lord Ray lei •h adalah ketua Royal Society jang pertama jang 
mendapat hadiah 1 • obel; Thorn on, Rutherford dan Bragg mencta
pat tempat istimewa dalam p >rkembangan ilmu tena ra atom; 
'rooke terkenal karena pen muan thallium dan ,ramalannja" ten

tang isotop 2 ; Hopkin mendapat ·ebutan ,bapak ilmu biokimia"; 
sedan rkan nama herrington tidak asing lagi dalam kalangan ilmu 
fa'al. 

Ketua Royal ociety pada waktu ini ialah Sir Cyril Hinshel
wood. Dja. anja terletak dalam ilmu alam dan kimia, dengan penje
lidikan2 dalam soal kinetika daripada pertumbuhan bakteri. Selain 
itu beliau mendjabat ketua pula daripada Ia ·sica! As. ociation jang 
membuktikan ketjakapannja dalam ilmu pengetahuan klasik. 

Disamping anggota2 jang berbangsa Inggeris, Royal Society 
djuga mempunjai anggota2 asing. Diantara nama2 jang penting da
pat disebutkan: hristiaan Huygens, obiere, Nichola· Mercator, 
Marcello i\1alpi -rhi, Leeuwenhoek, Leibniz. Fontenelle, Voltaire, 
' Gravesande, Benjamin Franklin, Linnaeus, d'Alembert, van Mus
schenbroek, Reaumur, Gay-Lussac, Ampere, Cuvier, Niels Bohr, dll. 

Dalam lapangan kerdja ama internasional Royal ociety ini te
lah ikut serta untuk membentuk International Research Council pada 
tahun 1918. Badan interna. ional ini kemudian berobah bentuknja 
dalam tahun 1931 (atas andjuran Royal ociety) dan mendjadi Inter
national ouncil of Scientific Unions (ICSU), jang meliputi badan:! 
ilmiah pusat dari hampir seluruh dunia, termasuk pula Indonesia 
(diwakili oleh MIPI). 

MEDAL! AGASSIZ U TUK DR ANTO FREDERICK BRUUN 

Presiden National Academy of Sciences Amerika Serikat, Dr 
Detlev W. Bronk mengumumkan bahv.·a Dr Anton Frederick Bruun 
dari niver itas op nhagen akan diberi hadiah Medali Agassiz atas 
djasa2nja jang besar terhadap ilmu oceanografi. JlcdaJ.i Agassiz 
diberikan kepada sardjana:! jang berdjasa dan memberikan sum
bangan jang berarti ditindjau dari sudut ilmu oceanografi. 

Dr Bruun telah memimpin ekspedi i pada tahun 1945-1946 di
lautan Afrika Barat dan tahun 1950-1952 memimpin ek pedisi Ga
lathea jang terkenal itu mengelilingi samudera bumi ini untuk me
njelidiki dalamnja lautan. 

Baru:! ini Dr Bruun memimpin lagi suatu ekspedisi kedaerah 
Laut Tiongkok Selatan jang dibiajai bersama oleh Scripp · Institu
tion of Oceanography dan International Cooperation Admini tration. 
Salah satu usaha penting jang telah dilaksanakan oleh ekspedisi ia
lah menjelidiki palung Philipina jang dalamnja lebih kurang 34.500 
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kaki jang tedetak sebelah timul' kepulauau Philipina. Disamping 
itu telah diselidiki pula 4 huah palung~ lamnja. 

Pendapatan baru jang diperoleh ekspedisi Galathe.t jang ter
penting ialah penemuan .. Fosil hi<lup'' ... Teopilina (terma:uk phylum 
mollusca) jang djenisnja hampir :ama dengan :p cie. jang hidup 
:300.000.000 tahun jang lalu. Neopilina ini d1ketemukan dipantai 
Co:ta Rica. Sebelum penemuan ini sardjana Zoolo rj hanja mengenal 
pembagian phylum mollusca ata · 5 k las. 

etelah diselidiki dengan sek. ama ternjata bahwa ... • opilina 
berbeda dari mollusca jang telah cliketahui, . ehingga Neopilina ini 
dipandang ·ebagai kelas ke-6 clari mollu ca. 

Anatomi dalam Neopilina mempunjai arti ilmiah lain. Gindjal, 
in ang dan otof!nja memperlihatkan segmenf! jang primitif ·ekali, 
suatu tjiri jang tidak ada pacla mollu. ca. Penemuan ini memp rkm t 
teori bahwa mollm>ca, arthropoda dan annelida mempunjai nenek 
mojang jang sama. 

Penjelidikan DI· Bruun lainnja tentang pen rhuni lautan ialah 
dengan berhasil ditangkapnja larva sedjeni ikan belut jan r pan
djangnja 6 kaki. Penangkapan larva ikan ini memperkuat dugaan 
bahwa didalam lautan hid up dj uga rak. a. a I aut. • ebelu 1 penang
kapan larva ikan t rsebut diatas pernah ditangkap :edjenb larva 
ikan jang pandjangnja hanja 1 kaki. 

Dr Bruun menerangkan bahwa be. arnja binatang dewa ·a dari 
ikan ini bisa mentjapai 45 kaki, suatu rak ·a a laut jang ering di
lukiskan oleh pelukis~ zaman dahulu. Hingga kini :ajangnja rak a a 
!aut Itu belum pernah tertangkap. 
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!'EUTBMl'A1 f/-Jf!All 

1. Dalam • 'egeri 

I"O~GRES KEHUDA.JAA, NASIONAL TAHUN 1960 

Kongre~ Kebudajaan • 'asional tahun 1960 telah di1;elenggara· 
kan oleh Baclan l\lw;jawarah Kebudajaan Nasional clari tang-gal 16 
sampai 20 Djuli 1960 di Bandung. 

Tema pokok jang dipilih oleh Kongres aclalah ,.Fungsi Kebu
dajaan flalam Pembangunan Ekonomi". Dalam rangka ini telah di
kemukakan 3 buah prasaran. jaitu Peronan Ilmu dan Sardfana *) 
oleh Prof. l\lr Soediman Kartohadiprodjo, Sekretaris Umum MIPI, 
PemtUlil Pendidikan don Pendidik oleh bekas l\Ienteri P.P. & K. Sa· 
rino l\langunpranoto dan P( nwcm Set!i don SenitiiCl/1 oleh Sudjoko. 

Dalam pra~arannja Prof. oediman menekankan pentingnja pe
ranan jang dipegang oleh ilmu pengetahuan clalam pembangunan, 
baik ilmu jang murni (ba:ic science) jang mendjadi dasar dari se
mua ilmu pengetahuan maupun ilmu~ dipergunakan atau applied 
science jang dimata umum menghasilkan hal~ jang berguna seperti 
obaf!an, pendapatan~ baru, dsb. 

Bekas Menteri P.P. & K. Sarino .Mangunpranoto dalam prasa
rannja meng-emukakan antara lain betapa pentingnja pendidikan 
dari orang tua chmmsnja dari Ibu dan pula pentingnja pendidikan 
pembentukan kepribadian clalam masjarakat Indonesia. 

Pemra!".aran terachir, dr. Sucljoko, mengupas tjabang seni jang 
chu:us .iang disebut ,commercial art" atau ,applied art". Ia menge
mukakan pentingnja seni sebagai keracljinan tangan, ukir:!an, me
madjukan export barang~ keRenian Indonesia dan menarik tourisme 
untuk devisen negara. 

2. Lua1 Xegeri 

1(0. 'PERE~SI I TTERNASIO. 'AL PE JAKIT PARlJ'-1 KE-XVI 

The International Union AgainRt Tuberculosis mengumumkan 
hahwa pada tanggal 10 : / d 14 eptember 1961, di Toronto, Canada, 
akan diadakan konperensi mengenai penjakit paru:! ke-XVI dibawah 
pimpinan Dr G.J. Wherrett. Dalam atjara telah rlitetapkan akan 
mengadakan kund.iung-an2 ke-rumah~ ·akit dan klinik:.!. Disamping 
itu djuga akan ctiadakan Huatu trip ke Kanada dan seluruh Amerika 

erikat, guna mengadakan penjelidikan mengenai kehidupan disana. 
Keterangan:.! lebih landjut dapat diminta kepada: 

General Secretary, Dr C.W.L. Jeanes, 265 Elgin Street, Ottawa, 
Canada, atau pada Dr Wm. Gellner, Executive Director, Interna-

•) Pra,;aran ini selengkapnja dimuat dalam ,,Bcrita l\HPI", Thn. IY, no. 4 ini. 
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tiona! Union Against Tubercuh is, 15 Pomeren , treet, Pal'is 16, 
France. 

Panitia Konperen, i terdiri atns: 
Ketua: 1. D1 C.G. Shaver (dari St. Catharines). 

2. Dr .A. Wicks (dari Toronto) dan D1· Alphon.'e L'Espe
rance dari Quebec, sebagai wakil~nja. 

SEMINAR INTER. ASIO 'AL TE. TA .. G 
,PERS DAN KEMADJUA DI AFRIKA BARAT" 

Pacta tanggal 1 Djuni 1960 di Univer itas Dakar telah diadakan 
seminar tentang ,Pers dan Kemadjuan di Afrika Barat". 

Seminar ini diikuti oleh 60 peserta jang terdiri dari wartawan, 
pegawai- pemerintah jang bekerdja dibidang penerangan, (radio, te
levisi), gurubesar~ Universitas Dakar dan wakil~ badan~ interna
sional ·eperti Unesco, IPI (International Pre. s In, titute). 

Dari A ia hanja seorang wartawan Indonesia jang diundang 
jaitu Sdr. H. Rosihan Anwar. 

Dalam eminar ini telah di. arankan ·ebagai fungsi per· ialah: 
1. untuk memberitahukan, 
2. untuk mendidik, 
3. untuk menghibur, 
4. untuk mengudji dengan kritis dan memb rikan sumbangan jang 

konstruktif kepada kebidjaksanaan pemerintahan, 
5. untuk menjediakan suatu mimbar tempat menjatakan gagasan~ 

dan pendapat2 , bagaimanapun bertentangan atau kontroversieel 
sifatnja dan darimanapun djuga asalnja. 

Aspek berikutnja jang disoroti ialah apakah ukuran!! jang ber
timbang-rasa, jang mesti digunakan untuk mengudji apakah per 
mendjalankan fungsinja seperti jang di ebutkan tadi. 

Seminar berpendapat, bahwa ukuran:! untuk menilai setiap u
rat-kabar adalah antara lain: 

1. percentage jang tinggi daripada berita bersifat fakta, 
2. perimbangan sehat antara berita jang berasal lokal dengan be

rita jang berasal dari luar, 
3. djumlah jang tjukup daripada informa i, latarbelakang dan 

pengetahuan dibalik berita, 
4. karangan2 atau feature jang bersifat pendidikan, 
5. komentar~ editorial (tadjuk-rentjana) jang teratur perihal ma

salah~ nasional dan interna ional, 
G. pengundjukan jang djelas mengenai ke adaran tentang perbe

daan an tara berita (news) dengan pendapat (view ) , 
7. penolakan kritik2 jang ber ifat merusak atau destruktif, dan 

lain~. 
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PERTEMUAN FEDERATION INTERNATIONALE 
DE DOCUMENTATION (F.I.D.) 

ekretaris Umum F.I.D. mcngumumkan kepada anggota~ nasio
nal di India, Indonesia, Djepang, ~ regeri Belanda, Swedia dan Ame
rika Serikat, bahwa pacta sidang Biro jang diadakan di Paris pada 
bulan Maret jang lalu telah direntjanakan untuk melangsungkan 
kongres2 F.I.D. jang akan datang sebagai berikut: 

Tahun 1961 di Inggeris (London) 
1962 di Negeri Belanda 
1963 di Timur Djauh 

" 
1964 di Swedia 

, 1965 di Amerika Serikat. 
Kemudian 
Afrika. 

se udah itu akan diadakan kongres::! di ni Sovjet dan 

Biro akan mengadjukan rentjana ini pada General Assembly, 
karena itu mengharap pada anggota:! nasional untuk segera mem
beritahukan kepada Sekretariat Umum apakah mereka dapat me
njelenggarakan kongref;:! pada tahun:! tersebut diatas. Anggota:! di 
Timur Djauh diharapkan untuk merundingkan tempat mana jang 
paling tepat untuk mengadakan kongres. 
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BERITA DOKUMENTASI/PERPUSTAKAAN 

TAMBAHAN MADJALAH2 PADA PERPUST.\KAAN M.I.P.I. 
SELAMA BULAN DJUNI 1960 

Disusun oleh 
Moertiningsih 

Madjalah Kesehatan Mulut & Gigi 
- Dental College, Djakarta 
- Vol. 7, no. 1-2, 1960 
- Suatu madjalah tentang kesehatan mulut dan gigi. 

Madjalah Universitas Hasanuddin 
- Universitas Hasanuddin, Makasar 
- Vol. 1, no. 1, 1960. 
- Suatu madjalah ilmiah jang diterbitkan oleh Universitas 

Hasanuddin. 

Union List of Newspapers in Australian Libraries 
- Australian Advisory Council on Bibliographical Service, 

Canberra 
- Bagian 1, 1960 
- Memuat daftar madjalah dan surat-kabar~ diseluruh dunia. 

Utusan 
- Perhimpunan Tjaraka Negara, Djakarta 
- Th. I, no. 1, 1960 
- Madjalah untuk mempertinggi mutu petugas pemerintah di-

bidang dinas luar negeri. 

Sari Publikasi 
- Lembaga Penjelidikan Pendidikan, F.K.I.P. Padjadjaran, 

Bandung 
- Suatu brosur jang memuat uraian2 singkat tentang dunia 

pendidikan jang telah dipeladjari oleh Lembaga tsb. 

TAMBAHAN BUKU2 PADA PERPUSTAKAAN M.I.P.I. 
SELAMA BULAN PEBRUARI- MEI1960 

Disusun oleh 
Iskiah 

Arnold, Gherard and others. 
tische Republik, 1959. 
540 p. 

Jo.Jtrbuch der Deutschen Demokra
Berlin, Verlag die Wirtschaft, 1959. 
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( z o. lovak Technical ollege . F ysok1 Tt choi1·kt koly l' Ce-Hko-
. lrn en.·ki Repuhlice. Prague, tatni pedagogicke naklaclatelst-
ve, 1957. 22 p. 

Daicovici u, onstantin • other. . H 11111(11/io. Bucharest, Foreign 
language publishing how;;e, 1959. 861 p. 

Fo:-;crt, Gheorghe. Th( l'illu!Jt nW.'I'/1111 in Hul'hiu (st. Bucharest, 
Foreign languages Jlllbli:hing house, 1959. 209 p. 

Gordon, Robert Aaron. Hiuh1 r Educatio11 foi' ll/n~i11ess. ~ T '\\' York 
olombia Unive1·:ity Pres:, 1959. 491 p. 

Hofmeistrova, .]ana and others. Pr(lh(/ lruidl' Book. Praha, Spor-
tovni a tul'isticke nakladat laYi, 195 . 187 p. 

Horecky, PaulL. Ubl(tl'ie:;; all(l Bibliographic CentCI's ill fhl' Sm·iet 
r Ilion. Indiana, Indiana University, 1959. 287 p. 

Horton, Ethel .T. Wolld directo1 !f of gca.graphi'I'S. New York, 
International Geographical Union, 1952. 267 p. 

Polalk, Karl and others. L(lll' and legislatio11 in the German D£ 1110-

crati< U( public. Berlin C2, German Association of Democratic 
Lawyers, 1959. 96 p. 

choeller. H. A1·id Z0111 Hyd,ology: R1cent dcrdoplllcl/ts. Paris, 
Tnesco, 1959. 125 p . 

• iklo~i. ~Torbert. Tnwn.· o; H1111f101 !f. Hungan·. Patriotic People's 
Front, 1959. 116 p. 

Trujillo, R.L. Urojustc d1 la Denda E,rtcl'lla (Segunda Eclicion Y 
Un Anecto). iudad Trujillo. D.N., Editorn Del Caribe, C . 
. pOl' A .. 19:>9. 424 p. 

V oskoboinik, David. Nucleru· PolCCI'. Moscow, Foreign language, 
publi:-;hing house. 1959. 14 p. 

PE. TG lT:\JU)IA T BAGIAN DOKC\tE TA I M.I.P.I. 

~ Ienurut .,urat edaran Federal Internationale de Documentation 
tanggal 6 Pebruari 1959 (F 59 - 21) tiap:! anggota nasional tictak 
akan menerima lagi 15 exemplaar dari Triwulan Revue De La 
Docnmenb tion. tetapi dikurangi djumlah ini mendjacti tiga 
'Xemplaar mulai no. 1, tahun 1959. 

ebelum pengurangan ini, perpu. takaan~ jang menerima Revue 
de Ia Documentation, ialah: 

1. Perpu. takaan Departemen P.P. & K. Djakarta. 
2. Lemhaga Kebuda.]aan Indonesia, Djakarta. 
:3. Biro Pu:at tati:tik, Djakarta. 
l. Djawatan Meteorologi clan Geofisik, Djakarta. 
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5. Perpu takaan 1\ladje!L Ilmu Pengetahuan lndone. ia, Djakart 
Bibliothe a Bogoriensis, Bogor (2 e.·.). 6. 

7. 
8. 
9. 

10. 

11. 

12. 
13. 
14. 

.. 
, 
,. 
" 

ln:titut Teknologi Bandung. 
Univer.'itas Gadjah :\Iada, .Jogjakarta. 
~ T egara R.I .. J og'jakarta. 
Konservatori Karawitan, Departemen P.P. & K .. 
Solo. 
Pusat Pendidikan Umum untuk Kel>udajaan, 
Surabaja. 
Balai Penjelidikan Perusahaan2 Gula, Pa uruau. 

, Lahoratorium Pathologi, .ledan. 
, Sekolah Perpustakaan, Djakarta. 

~ ekarang- jang menerima madjalah itu hanjalah: 
1. Perpustakaan ~ Iadjelis Ilmu Pengetahuan Indonesia. 
2. , ekolah Perpustakaan. 
3. , Bibliotheca Bogoricnsis. 

Mereka jang- berkepentingan dapat membatja madjalah ,Revue 
de Ia Documentation" pada ketiga perpustakaan jang tersebut di-
at as. 

KURSl'::S TATA PUSTAKA 
Dalam rangka usaha mengatasi kekurangan tenaga:! jang me

miliki sekedar pengetahuan;! pokok dalam TaU1 Pu~taka untuk me
njelenggarakan pekerdjaan perpustakaan sehari-hari, Perhimpunan 
Ahli Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Indone:-;ia (P.A.P.A.D.l.) 
Tjabang Djakarta mengadakan suatu Kursus Tata Pustaka. 

Tudjuan kursus ini ialah: 
1. l\1emperbanjak djumlah petuga · perpustakaan jang mem

punjai ketjakapan chmms dalam lapangan perpustakaan. 
2. Memberikan pokok2 pengetahuan dan ketjakapan jang di

perlukan dalam pekerdjaan sehari-hari. 
3. Memberikan pengetahuan meng-enai ,buku2 " jang terpenting 

dan sesuai dengan keperiuan perpustakaan di Indone.·ia. 
Kur:-;us Tata Pustaka ini dibagi ata.- 2 bagian: 

- Tingkat (A) 
- Tingkat (B) 

Masing:! bagian lamanja 3 bulan. 
SjaraF untuk pengikut kursus: 

1. Harus mempunjai pengetahuan jang dapat dipersamakan 
clengan S.M.P. dan menguasai bahasa lnggeris setjara pasif. 

2. Pengikut hendaklah bekerdja pada suatu perpustakaan se
lama mengikuti peladjaran pacta tingkat (A). 

Kursus dimulai tanggal 1 Agustus 1960 bertempat di Sekolah 
Perpustakaan Djl. .Merdeka elatan 11, Djakarta. 
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REPORT Ot SCIE. '1'IFI RESEARCH L L 'DONESIA 

.1adjeli Ilmu Pengetahuan Indone ia tel, h menerbitkan Bul
letin no. 2 jm1g benljudul: .,Report on cicntific Resem·ch in Indo
nesia". 

Bulletin ini a<lalah . uatu laporan dalam baha:-;a Inggeris jang 
dibuat oleh Dr Richard .J. Ru sell, onsultant jang diperbantukan 
pacta ~liP I se:ama •1 bulan (Oktober 1959 - Djanuari 1960). 

Dalmn lap01 an ini Dr Ru. ell mengemukakan uraian mengenai 
apakah bakat ban r:m Indonesia dan iklim bumi Indone ia tjotjok 
untuk perkembangan ilmu~ l>engetahuan dan penjelidikan ilmiah 
dan apakah hubungan antara penjelidikan ilmiah dan kemadjuan 
ekonomi. 

Dr Ru~sell ·elandjutnja menjinggung persoalan tentang sikap 
pemerintah dan rna jarakat IndonesJa terhadap research. Beliau 
mengemukakan uraian mengenai tjara bagaimana reRearch ilmiah 
di Indonesia dapat dipergiat dan peranan apakah jang dapat dilaku
kan oleh 1IPI. 

Dr Russell adalah seorang ahli jan"' kenamaan dalam Geografi 
dan Geologi, dan beliau adalah pula auggota dari ~ Tational Academy 
of ciences di Amerika erikat. 

Pemilihan beliau sebagai ,Consultant" untuk Madjelis Ilmu 
Pengetahuan Indonesia dilakukan oleh National Science Foundation 
dari Amerika Serikat. 

Tugas dari Dr Ru:;sell ialah untuk menjelidiki keadaan ,re
search" di Indonesia dan organisasi l\liPI, serta memberi pertim
Langan tentang u~aha~ jang perlu didjalankan untuk memadjukan 
ilmu pengetahuan dan tentang peranan jang dalam hal ini dapat di
pegang oleh .liP!. Untuk menunaikan tuga nja Dr Ru sell telah 
mengundjungi lembaga:! ilmiah di Djakarta, Bogor, Bandung, Jogja, 

urabaja, ~Iaka ar dan ::\Iedan dan telah bertuk, r pikiran tidak ha
nja dengan sarrljana:! Indonesia melainkan djuga dengan , ardjana2 

asing jang bekerdja pada lembaga2 di Indonesia. 



RENTJANA KERD.JASAl\IA DALA~I HlJHF~GAN KEBl ' 
DA.JAAl\' lTNTUK TAHllN H)60 ANTARA REPlJBLIK 

INDO::"II"ESIA DENGAN ll::"ll"l SOV.JET 

Dalam rangka ,Persetudj uan ten tang Kerd.ia-::mma Kebuda
jaan" antara Republik Indonesia dan Uni Sovjet jang clitanda-ta
ngani pada tanggal 28 Pebruari 1960 oleh Presiden Sukarno clan Ke
tua Dewan Menteri Uni Sovjet 1 r.s. Kruschov, pada tanggal 23 Dju
ni 1960 telah ditanda-tangani Protokol mengenai Per~etudjuan ini 
oleh Menteri P.P. dan K. , Prof. Dr Prijono dan KuaRa Usaha Cni 
Sovjet di Republik Indonesia, P. Kuznetsov. 

Persetudjuan tersebut cliatas meliputi bidang~ kesenian. pergu
l'Uan Tinggi, pend1dikan dan ilmu pengetahuan. keRehatan, perta
nian, pertambangan dan olah raga. 

Chusus mengenai kerdja-sama dalam bidang pendidikan clan 
ilmu pengetahuan telah disetudjui bahwa pihak Indonesia: 

a. akan mengusahakan mengirimkan seorang ahli L>ahasa Indo
nesia untuk mengadjar selama 2 tahun di tJniYer~itas Negara 
Mo~ow. • 

l>. akan mengirimkan atas beasiswa Pemerintah Cni 'ovjet 50 
orang mahasiswa Indonesia dan pm;tgracluate, masing~ untuk 
beladjar di UniversibtR-universitas Uni SoYjet clan memper
dalam pengetahuan. 

l:. akan mengirimkan 5 orang ahli dalam lapangan pendidikan 
dan perguruan guna berkenalan dengan sistem pencliclikan nan 
perguruan di Uni Sovjet selama 3 minggu. 

d. akan menerima 3 orang tenaga ahli dalam lapangan ilmu pe
ngetahuan guna membantu Macljeiis Ilmu Pengetahuan Indo
nesia dalam mengaclakan research keilmuan selama 3 minggu. 

Dari pihak Uni Sovjet akan C!ilaksanakan rentjana~ antm·a lain 
s{•hagai berikut: 

a. Kementerian Perguruan Tinggi dan Menengah Kedjuruan ni 
Sovjet akan mengirim ke Indonesia 2 orang guru bahasa Rusia 
untuk mengadjar pada Univer~itas Indonesia dan Universitas 
Padjadjaran selama 2 tahun. 

h. Akademi Ilmu Pengetahuan Uni Sovjet akan mengirimkan 
3 orang utusan untuk mengadakan kontrak~ dengan para ahli 
ilmu pengetahuan Indonesia selama 3 minggu dan memberi
kan bantuan kepada Madjelis Ilnw Pengetahuan Indonesia. 

L'. Akan mengadakan tukar menukar buku2 metode pengadjaran 
jang dibutuhkan oleh masing2 pihak dalam hahasa jang dapat 
dipahami kedua belah pihak pula. 



d. Kementerian Pertanian Uni ~ovjet berhasrat akan menginm
kan ke Indone::~ia 2 orang ahh pertanian Uni ovjet disertai 
seorang- penterdjemah untuk menjelidiki dan mengumpulkan 
bidji~ pertanian jang menarik perhatian pertanian Uni Sovjet. 
dalam hataf-l~ peraturan janp. herlaku. 

SARD.JANA~ AMEIUIC\ SEHJKA'l' PERTA:\1A KALINJA 
'1EN(;ADAI\AN HP!HfNGAN DENGAN :\'IA'l'AHARI 

Sard.]ana~ Amerika Senkat telah berhasil mengadakan hu
lntugan dengan matahari melalui alat~ radar. 

Kedjadian ini adalah untuk pertama kalinja dalam ::~edjarah. 
Berkat hasiF otak para sardjana ini, gambaran:.' keadaan angkasa 
luar, telah diketahui dengan pasti, jaitu berupa foto dan dua buah 
berita jang herisi tjatatan:.'. Hal ini dilakukan dengan perantaraan 
bulan sebagai pusat p mantjarnja. 

elandjutnja para sardjana dan Universitas tandford telah 
berhasil merekam pantulan:.' radar dari permukaan matahari jang 
dikn·imkan kesana beberapa waktu sebelumnja. Kecljadian ini clila
kukannja masing:.! pada tanggal 7, 10, dan 12 April 1959. 

Demikianiah Retelah menjelidiki enam bulan lamanja dari hasW 
.iang diperole!mja, maka mereka menjiarkannja dalam sebuah ma
tljalah ilmu pengetahuan . .. Sr-i1 Jlce'', .iang diterlntkan t:hnsuR untuk 
pPlwmuan! haru. 

Hasil~ selandjutn.ia dari usaha jang dilakukan pada aehir Sep
tember tahun jang lalu masih dalam penjelidikan. 

ebagai diketahui djarak pulang pergi dari matahan kebumi 
adalah 297 cljuta kilometer atau 1 G djuta mil. Dan kalau cli
hitung dengan waktu, djarak pulang pergi tersebut ctitjapai dalam 
16,5 menit. 

Para ::~ardjana jang Lelah berha il ten;ebut masing~ adalah: 
Dr Von R. Eshlman dan Dr Philip B. Gallagher, keduanja dari Uni
versitas Stand ford Rerta Let. Kol. Robert C. Barthle dari Army Sig
nal Corp. jang sedang beladjar untuk memperoleh gelar Doktornja. 

Ketiga sardjana tersebut mengemukakan, bahwa usaha pertama 
dalam soal ini telah dilakukan ·edjak ta!1Un 1958 tatkala sardjana~ 
dari Lembaga Teknologi Massachusetts (Massachusetts Institute of 
Technology) mengirimkan gelomhang-gelomhang· J•aclarnja keplanet 
VeitU!--1 . 

.. RPFTNlK Y" BERHASIL DIDARATKAN KEMHALI DI BUM! 

Uni Sovjet pada tanggal 21 Agustus jang lalu telah berhasil 
mendaratkan kembali dengan selamat dibumi kapal ruang angkasa 
,.Sputnik V" dengan penumpang2nja, demikian diumumkan oleh 
kantor berita .,AFP'' menurut .,Pedoman" tanggal 23-8-1960. 
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Seterusnja diberitakan bahwa hal ini merupakan suatu langkah 
persiapan jang terachir untuk mentjoba meluntjurkan seorang 
astronaut Uni Sovjet kedalam ruang angkasa dan mendaratkannja 
kembali dengan selamat. 

Kapal ruang angkasa itu dengan muatannja, antara lain 2 ekor 
andjing jang berada dalam keadaan baik, mendarat ,disuatu daerah 
jang sudah ditetapkan terlebih dahulu l.k. 10 km dari titik jang di
perhitungkan semula". 

Kapal angkasa itu jang mendarat setelah melalui lapisan at
mosfir bumi jang berat sudah beredar mengitari bumi 18 kali se
lama 24 djam setelah diluntjurkan tanggal 19 Agustus jang lalu. 

PROF. DR HIC {S DAN NJO. JA HICKS DI INDONESIA 

Sedjak tanggal 28 Djuni sampai 5 Djuli 1960 jang lalu telah 
berada di Indonesia Prof. Dr Hicks dan Njonja. 

Pada tanggal 1 Djuli 1960 dan 29 Djuni 1960 di aula Lembaga 
Administrasi Negara, Djakarta Prof. Dr J.R. Hicks dan Njonja 
Hicks telah memberikan tjeramah masing2 mengenai ,Inflation and 
Economic Development" dan ,Financial Resources for Economic 
Development". 

Prof. Dr J.R. Hicks adalah seorang Professor of Political Eco-
nomy pada Oxford University sedjak tahun 1952. 

Buku2 karangan beliau jang terkenal ialah antara lain: 
Theory of Wages, 1932 
Value and Capital, 1939 
The Taxation of Warand Wealth (ditulis bersama isterinja), 1941 
The Social Framework, 1942 
The Problem of Budgeting Reform, 1948 
A Contribution to the Theory of the Trade Cycle, 1950 
A Revision of Demand Theory, 1956 

Banjak dari buku2 tersebut dipakai sebagai dasar teori ekonomi 
pada Universitas2 diseluruh dunia. 

Beliau pernah bekerdja pada ,Revenue Allocation" di Nigeria 
dalam tahun 1950 dan pada ,Royal CommiRsiou on the Taxation of 
Profits and Income" di Jamaica dalam tahun 1951. 

Pada achir2 ini beliau banjak menaruh perhatian pada masa
lah2 perkembangan kemasjarakatan eli India dan Afrika dan ingin 
mempeladjari soal2 perkembangan kemasjarakatan di Indonesia se
banjak mungkin. Baik Prof. Hicks maupun Njonja Hicks adalah 
ahli Ekonomi jang terkenal didunia internasional, dan telah menga. 
dakan kundjungan ke berbagaP Negara dan telah mempeladjari soaJ2 
ekonomi terutama di Negara2 jang sedang berkembang. 

Buku-buku Njonja U.K. Hicks jang telah diterbitkan adalah 
a. I.: ,British Public Finances, their Structure and Development", 
1880 - 1952, 1954. 
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. PROF. NOTESTEL T I IE. TGU TD.J"TNGI L TD03ESIA 

Pada tanggalll Djuni 1960 telah sampai di Indonesia Direktur 
Population Council, N.Y. - U.S.A., Prof. Frank Wallace Notestein 
beserta isteri. 

Beliau adalah seorang ahli mengenai penduduk (demographer) 
jang berkundjung ke Indom~sia atas inisiatif sencliri. l\1aksud kun
djungan beliau ke Indonesia ialah untuk berlemu dengan tokoh2 

dalam lapangan kependudukan (demografi) di Indonesia. 
Di Djakarta Prof. Notestein telah mengadakan pembitjaraan 

dan bertukar pikiran dengan: Nj. Hurustiati Subanclrio, Drs Sar
bini dari Biro Statistik, Dr Sadli dari Lembaga Ekonomi dan Pe
njelidikan Masjarakat, Prof. Sarwono Prawirohartljo dan Prof. Mr 
Soediman Kartohadiprodjo dari l\Iadjelis Ilmu Pengetahuan Indo· 
nesia. 

Setelah berada di Indonesia selama 7 hari, pada tanggal 18 Dju
ni 1960 Prof. Notestcin dan isteri telah meninggalkan Indonesia. 

Dapat disebutkan, bahwa beliau telah menghasilkan beberapa 
penerbitan antara lain: 

a. History of English Witchcraft. 
h. Source Problems in English History (with A.B. White). 
c. Commons Debates 1929. (With F.H. Relf) 
d. D'Ewes' Journal of the Long Parliament. 
e. Winning of Initiative by House of Commons (Releigh Lec

ture Acad.). 
f. Commons Debates 1921 (vols. with F.H. Relf and H. Simp-

son). 
g. English Folk. 
h. The Scot in History. 
i. The English People on the Eve of Colonisation. 
j. Four Worthies. 

NEKROPOLIS SEBELl M DINASTI I PHARAO 

Rombongan expedisi archeologi Universitas Cairo dibawah pim
pinan Dr Abdul l\Ioneim Abu Bakr jang tanggal 4 Pebruari 1960 
memulai tugasnja di Eneiba, daerah Nubia, pada tanggal 24 Pe
bruari 1960 menemukan sebuah akropolis berisikan 1000 manusia 
dari sebelum zaman dinasti I Pharao, antara lain banjak anak~; ka
ki, tangan dan anggota2 badan dari beberapa mereka diikat, hingga 
menimbulkan dugaan bahwa mereka dikubur hidup2• Pada mumi2 

jang dibalsem terdapat gigi, rambut, kulit dan kuku jang masih 
utuh, meskipun umurnja sedjak ,Masa Kesopanan Angkatan Per
lama". 
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It /ITT. R PE.1Wt11'J .I 

HBVOIXSI ILi\ll PE. 'GETAHl A. DA .. AHLI-AHLI 
SI<;D.JAHAH ( A.C Crnmhic, ,Endeavour". \ ol. XIX. ~o. n . .Januar~ 

1960. him. H-Ia) 

Di~u~un oleh 

Dr!-~ Sartono Kartodirdju 

Dalam auad ke-XIX para ahli :edjat·ah terutama mempeladjari 
edjarah politik dan konstitusi. uaru achir-achir ini pcrhatian me

reka ditu<.ljukan kepada faktor-faktor sosial, l'konomis, teknologi. 
dan ilmiah. Ada ketjenderungan semakin besar untuk memandang 
:eluruh peradaban sebagai lapangan ahli sedjarah. Pandangan ini 
·ebenarnja uukan hal jang baru, sedjak zaman Renaissance telah 
terdapat panclangan-pandangan tentang penting-nja ilmu pengeta
huan dan teknologi dalam penulisan ~ec!jara~1. 

Konsepsi tcntang perkembangan ilmu pengetahuan melalui tiga 
fase, ialah fase humamstis. religieus dan ilmiah (scientific). Kaum 
humani: - ahli sedjarah dengan kon:epsi revivalistis terhadap zct
mannja . erta pandangan merendahkan kebuda.iaan zaman perte
ngahan, waktu ilmu pengetahuan mengalami kematjetan, menghen
daki agar ilmu pengetahuan jang cliwansi clari zaman klat->ik perlu 
clipergunakan untuk mentjapai kemacljuan lebih landjut. Sikap me
reka terhadap masa lampau ditentukan oleh kebutuhan serta aspi
rasi ma ·anja, jang membenkan keparla merekn suatu program un-
1 uk tinclakan climasa depan. 

n. ut· kedua jang pentitw dalam penulisan :edjarah ilmu pe
ngdahuan ialah Protestantisme. • ama dengan Humanisme diten
tangnja kekua aan 'cholastidsme .. !!eredja dan filsafah Ari:toteles . 
.iang satu dengan penilaian dari :mlut kesusaster,tan dan kesenian, 
.iang lain dari suclut organisatoris dan dogmatis. 

Dalam menentang kaum dari Zaman Pertengcthan dan menen
tukan kecludukannja t •rhadap masa lampau k dua aliran terutama 
dalam sikapnja terh<tdap ilmu pengetahuan mempengaruhi hi. tono
grafi ilmu pengetahuan. 

Fase baru dalam penulisan setljarah perkembangan ilmu pengl'
tahuan mulai pada awal abacl ke-XVII clengan muntjulnja Campa
nella, Francis Baeon dan Deseartl's serta pengikuFnja . .Mereka mem
punjai pandangan jang berbeda sama sekali terhadap masa lampau 
dan ma:a depan. Tlmu JH'llgf'tahuan jang herkPmhang pada ma~a itu 



berlainan sekali clengan ilmu pengetahuan pada zaman kuno atau 
pertengahan dan menaruh tekanan pada ek:perimen, m, tematika 
clan faedahnja ilmu pengetahuan. Hal-hal itu dipandang sebagai pe
riimusan standard untuk kemadjuan dima. a depan. 

Oleh Descartes dikemukakan bahwa matematika sadja jang 
dapat mentjapai kebenaran dan analisanja tcntang metode ilmu pe
ngetahuan ditucljukan kepada realisasi dari tjita!.! matematika uni
versil jang meliputi semua ilmu. Bacon membuat analisa sosiologis 
dan historis mengenai sehab~ dan kondL i dad pcrkembangan ilmu 
pengetahuan. Ditundjukkannja, bahwa dalam masa lampau eksperi
men diabaikan sedangkan si:tim!!nja filsafah membahajakan. Sikap
nja optimistis terhadap masa depan penemuan:! ilmiah. 

Pada achir abad ke-~'VTI kaum modern dapat mengim;jafkan 
umum dengan mempergunakan ha:iJ!! kemadjuan ilmu pengetahuan. 
Revolusi ilmu pengetahuan dipandang ebagai bagian jang terpen
ting dalam ,kebangkitan" dunia Barat. 

Pada zaman itu ilmu pengetahuan mengubah type kebudajaan 
kaum terpeladjar di Eropah; ilmu pengetahuan mendjadi lapangan 
pekerdjaan jang membawa penghar raan dan kehormatan. Kaum fil
suf seperti Locke, Hume, l\Iontesquieu, Rou::~seau, Diderot mcmpela
djad ilmu pengetahuan dan memakai metodenja untuk semua aspek2 
kehidupan manusia dan edjarahnja. 

Perhatian dan . ikap itu menimbulkan peladjaran ilmu penge
tahuan serta sedjarahnja sebagai bagian dari kebutlajaan. Hal ini 
tampak djelas pada penuli:an sedjarah dalam abad ke-XVIII, jang 
membuat sedjarah ilmu pengetahuan sebagai ba"ian dari sedjarah 
kebudajaan sebagai akibat dari pandangan jang dibentuk oleh revo
lusi intelektuil pada awal zaman modern itu. 

Voltaire adalah pengarang jang pertama-tama menulis seluruh 
scdjarah peradaban jang meliputi djuga sedjarah perkembangan il
mu pengetahuan. 

Dalam abad ke-XIX tekanan dalam penulisan sedjarah teruta· 
rna diletakkan pada . erljarah politik dan kon. titusi oleh karena ada 
kepentingan dan perhatian praktis pada masa penju unan konsep 
kenegaraan. 

Dalam abad ke-X~ · perhatian ditudjukan la •i kepada sedjarah 
osial, intelektuil dan ilmu pengetahuan; dalam anali a kelakuan 

manusia dan masjarakatn.ia hendak diteropong semua aspek dari 
kehidupan manusia jang beradab. 

Njatalah disini bah\\'a historiografi sebagai peladjaran kebu
dajaan dalam keseluruhannja mempunjai potensialitet untuk meng
hubungkan lapangan ,scientific" dan humanistis dari pendidikan 
umat manusia. 
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DAPATKAH UDJIAN • 'EGARA DIGANTI DENGA 
UDJIAN SEKOLAH? (Ali Marsaban, l\fimbar Indonesia, Thn. XIV, 

• o. 29 haL ~-10) 

Disusun oleh 

:\fimien Saleh 

Penulis bertanja, tidak dapatkah udjian negara diganti dengan 
udjian sekolah, dan tentu mendorong kalangan luas untuk berpikir 
lagi. Orang mulai memikirkan tentang udjian itu sedjak udjian itu 
ada. Sampai abad ke-XX ini orang mm1ih mentjari djawaban jang 
terbaik. Udjian, dalam arti jang luaR, adalah suatu penjelidikan ten
tang kapasiteit (kemampuan) seseorang. 

Djika maksud udjian itu untuk memilih jang terbaik untuk me
ngisi sesuatu tern pat, maka udjian itu disebut ,competitive", jakni 
suatu kompetisi untuk memperebutkan tempat tertinggi dalam sua
tu urutan. Udjian itu disebut ,achievement test", jaitu , uatu udjian 
jang hendak mengeta!1ui sampai kemana kemadjuan jang ditjapai 
seseorang sesudah ia diberi didikan. 

elandjutnja ada udjian jang diambil didalam (,internal exami
nation") dan diluar (,.external examination") sekolah. ,J ang pertama 
dapat clisebut udjian seko'ah dan jang terachir adalah udjian negara. 
Ada pihak jnng mengetjam udjian negara jang bersifat external 
dan uniform itu dan mengingini udjian sekolah, sebaliknja ada sua
tu pihak lain jang menolak udjian sekolah clan tetap mempertahankau 
udjian Tcgara. Penulis bertanja apakah benar chkchcndaki udjian 
sekolah itu dan apakah sekolah2 sudah siap untuk melaksanakan ke
wenangan~, djika pada waktu ini, udjian diserahkan kepada sekolah. 

elandjutnja penulis bcrtanja pula apakah tenaga pengad,iar se
kolah , udah sanggup untuk melakukan tugas itu. Pertanjaan~ itu 
sudah te1 dapat didjawab ,.favourable" dikota-kota besar. Kalau me
lihat pengalaman-pengalaman jang dialami uctjian negara se1ama 
ini, penulis tidak berani mendjawab: Sudah siap! Banjak daftar ke
djadian~ jang pahit jang dialami oleh udjian negara dan diharapkan 
akan lebih hebat lagi, djika udjian negara diganti oleh udjian seko
lah. 

Kepa1a sekolah dan guru:.:nja akan mendapal tekanan~ lahir dan 
bathin, halus dan kasar, lebih hebat lagi, dan omng~ jang memper
Lljuangkan kepentingannja masing~. Dapatkah sekolah~ negeri dan 
sekolah~ bcr:ubsidi cliberi 'vewenang untuk mengadakan udjian se
kolah, clan sekolah~ lain harus menempuh udjum negara? Reaksi per
tama tentu: Diskriminasi! Sudahkah berani masjarakat menerima 
idjazah clari semua sekolah jang bermatjam ragam mutunja itu. 
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Suatu kenJataan ialah bahwa dunia kepegawaian (negeri) be
lum menerima idjazah sekolah dan dasar P.G.P.N. ialah idjazah ne
geri. Penulis berpendapat, bahwa untuk waktu sekarang dan waktu 
jang dekat udjian negara masih harus dipertahankan. Djika rna 1h 
ada kekurangan~nja pada udjian negara, maka haruslah disempur
nakan udjian itu, dengan djalan: 
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1. Lebih menjederhanakan udjian. 
2. Lebih mendi entralisasikan udjian. 
3. Lebih mengintensifkan pengawasan dan bimbingan dari 

jang berwadjib. 
4. Lebih menjempurnakan organi asi / pengawasan dalam pe· 

laksanaan udjian. 
5. Menginsjafkan masjarakat untuk memberi bantuan sebe

~ar~nja pada usaha pendidikan, termasuk udjian. 

PE:\IBETULA •. 

Dengan ini dibetulkan salah tjetak jang terdapat dalam 
ncrita MIPI, Tahuu TY, No. 3, 1960, jaitu: 

Pada halaman 1 , dalam bari8 foot-note, perkataan Kantor, 
. eharusnja Biro. 
Pada halaman 20, baris ketiga dari ata kalimat either a 
dictionary index of classified ...... , kata of . eharusnja or. 
Pada halaman 21, baris ketiga dan keempat dari atas kalimat 
The appoi11tment of p1·ovincial l1brnria118 mea11s that a chan11el 
has a l'oid d eharu ·nja tidak dimuat. 
Pada halaman 23, bari. keempat dari bawah {isi karangan), 
p~rkataan out/ia, seharusnja other. 
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I N M E M 0 R I A M *) 
Prof. Dr Hoesein Djajadiningrat 

12 Nopember 1960. 

Dengan penuh kedukaan dalam penerbitan nomor ini dipermak
lumkan kemangkatan Prof. Dr Hoesein Djajadiningrat, tokoh ter
kemuka dalam dunia kesardjanaan Indonesia dan seorang sardjana 
pelopor dalam ilmu budaja. Dengan kemangkatan beliau itu masja
rakat kita kehilangan tenaga ilmiah jang berpengalaman luas dan 
sangat dibutuhkan bagi pembangunan dalam bidang ilmu pengeta
huan. 

Sedjak beberapa lama beliau bersakit-sakit sadja, tetapi setiap 
kali tenaga djasmaniah masih mengidjinkan, beliau tetap menunai
kan kewadjibannja di Fakultas Sastra atau di Lembaga Kebudaja
an Indonesia. Penderitaan terachir selama tiga hari dirumah sakit 
tidak terkuasainja lagi dan beliau pulang kerachmatu'llah pada hari 
Sabtu tanggal 12 Nopember 1960 djam tiga pagi. 

Mengingat djasa-djasa beliau dalam lapangan ilmu pengetahu
an, maka dalam rangka pemberitaan ini selajaknja diutarakan riwa
jat hidup serta karja ilmiah beliau. 

Beliau dilahirkan pada tanggal 8 Desember 1886 di Kramatwatu, 
kabupaten Serang, sebagai putera R. Djajadiningrat, jang kemudi
an mendjabat bupati di Serang. Berkat hubungan ajahanda beliau 
\Vaktu duduk dibangku sekolah rendah, ,Inlandsche Lagere School", 
m_endapat kesempatan beladjar bahasa Belanda dibawah pimpinan 
komandan polisi setempat. Karena melihat bakat istimewa pada be
liau, maka diandjurkan untuk beladjar di ,Europeesche Lagere 
School" di Serang. Setelah tammat beladjar, pada tahun 1899 beliau 
diterima pada H.B.S. eli Djakarta. Bersama-sama kakaknja beliau 
beladjar dibawah asuhan Dr C. Snouck Hurgronje. Atas andjurannja 
teliau mendapat pelacljaran privat dalam bahasa-bahasa klasik, agar 
kemudian setelah tammat H.B.S. dapat melandjutkan peladjarannja 
dinegeri Belanda. 

1\Ieskipun mula-mula pada beliau ada minat untuk beladjar Ilmu 
Hukum, tetapi dipilihnja djurusan Sastt·a Timur, karena pada waktu 

*) Uraian penghargaan kami ini kepada Almarhum Prof. Dr Hoesein 
Djajadiningrat dimuat dalam Berita MIPI No. 5 - jang tidak dapat terbit 
dalam bulan Oktober, 1960 - karena pada waktu madjalah ini hampir selesai 
ditjetak terdjadilah peristiwa wafatnja Almarhum. 

Kami berpendapat bahwa sebaiknja uraian ini dimuat mengingat lamanja 
djarak waktu peristiwa wafatnjS- Prof. Djajadiningrat djika uraian ini dimuat 
dalam nomor jang akan datang, - Redaksi. 
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itu bagi ahli hukum Indonesia pemerintah Hindia-Belanda belum 
menjediakan tempat dalam djawatan pengadilan. 

Pada tanggal 20 Oktober 1910 beliau lulus cum laude untuk ting
kat doktoral Sastra Timur dan tiga tahun kemudian, pada tanggal 3 
Mei 1913, membuat promosi cum laude dengan tesisnja jang berdju
dul: ,Critische beschouwing van de Sadjarah Ban ten. Bijdrage ter 
kenschetsing van de Javaansche geschiedschrijving". 

Seperti jang dituliskan oleh Dr H. Kern dalam ,De Gids" dari 
tahun itu, maka disertasi itu merupakan suatu peristiwa penting jang 
perlu mendjadi perhatian, tidak hanja karena buat pertama kali di
buat oleh orang Djawa (sic), tetapi terutama karena mutunja jang 
tinggi. Tulisan itu dengan tepat disertai harapan, mudah-mudahan kar
ja ilmiah jang gemilang itu disusul oleh karja-karja lain dari pemu
da-pemuda Indonesia jang setaraf. 

Promosi itu oleh kalangan pemerintah Hindia Belanda dianggap 
sebagai suatu permulaan dalam perkembangan intelektuil bangsa 
Indonesia. 

Sekembalinja di Indonesia beliau diangkat sebagai pegawai un
tuk bahasa-bahasa Timur, kemudian pada tahun 1920 sebagai 
adjunct-adviseur Inlandsche Zaken. Dengan pembukaan Rechts
hoogeschool beliau diangkat sebagai Gurubesar dalam illata peladj a
ran hukum Islam, bahasa Melaju, Sunda dan Djawa. Sedjak tahun 
1919 beliau mendjabat Ketua Java Instituut dan kemudian pada tahun 
1935 ketua Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. 

Disamping itu beliau masih memegang pimpinan pelbagai per
kumpulan dan redaksi madjalah. Beliau djuga mendjadi anggauta 
Raad van Indie, dari tahun 1935-1939 dan pada tahun 1941. 

Sedjak 1950 sampai wa.fatnja beliau mendjabat Gurubesar pada 
Fakultas Sastra, Universitas Indonesia di Djakarta. 

Karangan-karangan beliau ban.iak sekali tersiar dalam pelbagai 
madjalah ilmiah, terlalu banjak untuk disebut semuania dh:;ini. 

Prof. Dr Hoesein Djajadiningrat telah meninggalka~ kita un~ 
tuk selama-lamanja, tetapi hasil karja beliau ada pada k1ta sebaga1 
warisan berharga jang kita hormati. 

Inna Iillahi wa'inna ilaihi radji'un. 

Sartono Kartodirdjo 
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KARANGAN 

SUATU PE1 ILAIAN MENGENAI PROGRAM UNESCO 
Tindjauan masa lampau dan masa depan. 

oleh 

Rene Maheu *) 

Sesuai dengan autorisasi Dewan Pengurus Harian Unesco, 
maka Direktur Djenderal telah menjampaikan kepada Sekre
tariat Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social 
Council, lazim disingkatkan: ECOSOC) sebuah dokumen pen
ting jang berisi suatu tindjauan masa depan lapangan kerdja, 
tudjuan dan pembiajaan program2 Unesco untuk tahun 1960 
sampai dengan 1964. 

Tindjauan ini didasarkan pada sebuah penilaian program~ 
Unesco pada masa perkembangannja dalam tahun 1959. Do
kumen tersebut didasarkan pada suatu pembahasan (55 EX/ 
10) jang disampaikan kepada sidang terachir dari Dewan Pe
ngurus Harian jang telah menga!ami perobahan~ sesuai dengaR 
pembitjaraan:! jang telah diadakan oleh Dewan Pengurus Ha
rian ini. 

Karangan ini adalah terdjemahan dari sebuah karangan 
jang dimuat dalam Unesco Chronicle, Jan. 1960, Vol. VI, No. 
1, berkepala : An Appraisal of Unesco's Programmes; a retro
spective study and future prospects. Pada beberapa bagian te
lah diadakan perobahan:! sedikit, karena hal2 jang disebutkan 
dalam naskah asli telah berlalu. 

Redaksi. 

Mempeladjari program:! Unesco merupakan bagian daripada suatu 
tindjauan keseluruhan mengenai usaha:! internasional dalam lapa
ngan ekonomi dan so sial, dan mengenai masalah hak2 man usia; 
tindjauan ini telah diminta oleh Dewan Ekonomi dan Sosial (Eco
soc) kepada Perserikatan Bangsa:!, International Labour Organiza
tion (I.L.O.), United Nations Food and Agricultural Organization 
(F.A.O.), Unesco, World Health Organization (WHO) dan Interna
tional Atomic Energy Agency untuk dibuat mereka masing2 berda
sarkan Res"1' i Ecosoc 694-D (XXVI). Tiap2 orga!'~ tsi tersebut 
telah mengadakan pembahasan jang kritis mengenai program-pro
gram jang termasuk bidang keahlian masing2 • Berdasarkan pene
laahan2 ini, maka Ecosoc telah menundjuk sebuah panitia jang 
terdiri dari lima orang ahli dan jang diberi tugas untuk menjusun 

*) Wk. Direktur-Djenderal Unesco. 
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lap0ran jang meliputi keseluruhannja dan jang dibitjarakan oleh ba
dan tersebut dalam bulan Djuli 1960. Keputusan:! jang telah diambil 
serta saran2 jang telah diadjukan oleh badan ini akan disampaikan 
nanti kehadapan Konperensi Umum (General Conference) Unesco 
jang ke-XI jang akan berlangsung dalam bulan Nopember 1960. Di
samping itu pembitjaraan:! pada rapat ini merupakan pula suatu 
pembahasan daripada program2 Unesco. 

Pembahasan Unesco ini meliputi 12 lapangan kegiatan pokok 
sebagaimana telah dirumuskan oleh Konperensi Umum dalam sidang
nja ke-X pada tahun 1958. Adapun duabelas lapangan ini ialah : 

6 

1. Usaha2 untuk memperkembangkan Panitia2 Nasional. Bab se
kitar pembahasan pokok tersebut memberikan keterangan jang 
sakRama mengenai tugaR dan tjarabekerdja daripada badan:! ini, 
serta pula mengenai bantuan jang diterima oleh l>adan!:! ini 
dari Unesco dengan maksud untuk mendjadikan panitia:! terse
but bekerdja lebih effektif. 

2. Usaha2 untuk memperk€mbangkan kerdjasama internasional 
antara para ahli. Kegiatan:J jang disebutkan dalam djudul ini 
meliputi usaha:J jang telah dilakukan Unesco sedjak masa pem
bentukannja dan jang harus diteruskannja agar supaja tertja
pai salah suatu tudjuan jang telah ditjantumkan dalam Angga
ran Dasar Unesco, jaitu untuk ,memelihara, menambah dan 
menjebarkan ilmu pengetahuan ............... dengan djalan mem-
pergiat kerdjasama antara bangsa:! dalam segala tjabang akti
vitet:J intelektuil". 

3. Usaha2 untuk memperbaiki sistim dokumentasi. Hal ini meli
puti pula pengumpulan, analisa dan penjebaran keterangan:J dan 
statistik dalam lapangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebu
dajaan dan mass communication. 

4. Usaha untuk memperkembangkan sekolah2 dan perguruan ting
gi. Kegiatan2 jang dimasukkan dalam bab ini meliputi peren
tjanaan pendidikan dalam keseluruhannja; pengluasan pendidik
an elementer jang diwadjibkan dan jang bebas dari pembajaran; 
perkembangan dar.i pada pendidikan sekolah menengah; perbaik
an kurikulum; perbaikan metode2 pengadjaran dan usaha:J untuk 
memperkembangkan kemadjuan kwalitatif dari perguruan tinggi. 

5. Usaha2 untuk memperkembangkan pendidikan diluar lingku
ngan sekolah. Tiga masalah utama jang diperhatikan dalam bab 
ini ialah: pemberantasan butahuruf untuk orang dewasa; penen
tuan metode2 dan penggunaan tehnik jang wadjar untuk mem
perbesar kesempatan bagi para orang dewasa supaja mereka 
dapat memperoleh pengetahuan jang akan memungkinkan me-



reka ikut serta setjara aktif dalam urusan2 lokal dan nasional; 
selaudjutnja, pendidikan untuk pemuda2 dilapangan kenegara
an (civics), kemasjarakatan, kebudajaan dan moral. 

6. Pemberian bantuan kepada usaha2 penjelidikan dalam ber-bagai2 

tjabang ilmu pengetahuan. Bagian ini memusatkan perhatian 
nja kepada usaha2 jang - sesuai dengan kebutuhan dunia se
karang - harus dilandjutkan atau dimulaikan oleh Unesco 
supaja pekerdjaan para penjelidik d.apat dipergiat atau diper
mudah, baik dalam hal tjabang2 ilmu pasti /alam, maupun ilmu2 

sosihl dan humanities. 

7. Mempergunakan ilmu2 sosial untuk memetjahkan masalah2 so
sial. Bagian daripada program Unesco ini disusun sedemikian 
rupa agar supaja sumber-sumber ilmu sosial dapat diperguna
kan sepenuhnja untuk mempeladjari masalah2 jang dikemuka
kan - umpamanja, aspek2 sosial daripacla industrialisasi dan 
perobahan teknologi, perantjangan kota, dan keseimbangan da
ripada perkembangan ekonomi clan sosial. 

8. Pemeliharaan warisan2 kebudajaan daripada umat manusia. Hal 
ini meliputi usaha:! jang bersifat teknis dan juridis jang harus 
diselenggarakan djikalau diadjukan keinginn bahwa Unesco 
harus mendjamin (karena berdasarkan Anggaran Dasarnja 
badan ini berkewadjiban untuk mendjaminnja)" pemeliharaan 
dan perlindungan warisan dunia jang terdiri dari buku2 , karja2 

kesenian dan monumen2 bersedjarah dan jang bersifat ilmiah". 

9. Saling menghargai nilaP kebudajaan. Bab ini selajang pandang 
memuat langkah!! jang dikehendaki dengan maksud untuk me
madjukan, melalui konfrontasi jang seluas mungkin, pengetahu
an jang lebih baik serta pengertian jang baik setjara timbal 
balik mengenai kebudajaan2 dari ber-bagai2 bangsa. 

10. Penjaluran jang bebas daripada bahan2 informasi dan perbaikan 
daripada alatz komunikasi. Ada clua tudjuan jang pokok clalam 
lapangan ini, jaitu: 

(a) menghilangkan rintangan2 jang menghambat penjaluran 
keterangan2 ini setjara internasional (biaja2 tjukai dan pe
raturan2 pos jang menghalangi pertukaran bahan2 jang 
bersifat pendidikan, ilmiah a tau kulturil; memetjahkan 
persoalan2 jang muntjul sebagai akibat pengiriman berita2 

pers, distribusi daripada frekwensi radio, distribusi film, dll.); 
(b) perbaikan daripada teknik2 mass communication, terutama 

di-negara2 jang belum madju. 
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11. Latihan jang bersifat internasional untuk para ahli. Kebutuh
an untuk melatih setjara konstant para ahli dalam segala tja
bang2 pendidikan, ilmu pnegetahuan dan teknologi telah dirasa
kan di ber-bagai:! daerah didunia ini. Program Unesco jang 
bertalian dengan pertukaran internasional daripada orang2 

ter ebut sebagian dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ter
sebut tadi, dengan djalan memperbanjak kemungkinan2 untuk 
beladjar diluar negeri serta membantu orang2 bersangkutan un
tuk mendapat lebih banjak manfaat daripada kemungkinan2 jang 
sudah ada. 

12. Pelaksanaan (implementasi) daripada hak2 manusia. Dua lapang
an jang pokok daripada usaha2 ini, ialah: melaksanakan hak2 

manusia untuk memperoleh pendidikan dan menikmati hasiF 
kebudajaan. hal mana merupakan tanggung djawab jang chusus 
bagi Unesco; mengumumkan setjara meluas ,Universal Declara
tion", mengadjarkan soaP tentang hak2 manusia, dan memper
djuangkan terhapusnja praHangka2 jang diskriminatif dikalang
an n,asjarakat umum. 

Untuk masing2 bah tersebut diatas, pembahasannja telah di
ba!!"i dalam tiga bagian jang penting : 

(a) perumusan mengenai persoalannja; 
(b) pembahasan retrospektif mengenai usaha2 jang telah dila

kukan dan hasiF jang telah ditjapai; dan 
(c) suatu pandangan tentang harapan2 bagi masa depan. 

Sudah tentu bahwa bagian terachir inilah jang merupakan per
hatian jnng terbesar daripada Ecosoc jang hendak mengetahui lebih 
dahulu bagaimana pemimpin2 dari berbagai organisasP ini melihat 
djalannja dan perkembangannja kegiatan2 organisasi masing2 dimasa 
depan. 

Hal ini seharusnja ditafsirkan sebagai mengandung arti jang 
lain, disamping hanja mempunjai fungsi untuk mengemukakan taksi
ran:!: persoalannja ialah untuk memilih apa jang ternjata lebih baik 
dilakukan didalam batas2 kemungkinannja. Akan tetapi haruslah di
kemukakan, bahwa pilihan tersebut hanjalah sekedar indikasF dalam 
taraf sekarang; haJ2 tersebut sama sekali tidak dapat mempengaruhi 
lebih dahulu kebebasan kehendak daripada badan2 jang mengurus or
ganisasi~ ini- seperti Konperensi Umum dalam halnja Unesco. 

Mengenai program masing2 dari organisasi2 ini, maka penindjau
an untuk masa depan hanja mempunjai arti, apabila program2 terse
but ditjotjokkan menurut sebuah rentjana anggaran belandja jang telah 
ditetapkan. Berhubung dengan hal ini, maka Ecosoc telah memutus
kan untuk menanjakan kepada organisasF bersangkutan supaja me-
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relm memberikan taksiran~ budget jang- clisesuaikan clengan perbe
da~ n 2 haluan jang suclah diketahui sehelumnja mengenai program 
masing~ untuk masa depan . Dalam hal Unesco, rentjana budget jang 
ditjantumkan dalam tabel dibawah ini telah diterimanja sebagai 
suatu h~ pothese kerdja. 

Perlu dikemukakan di:·iini beberapa pendjelasan mengenai tjara 
bagaimana angkaJ ini diperoleh. Program tetap (regular programme) 
tidaldah memberi kesulitan pada waktu angka keseluruhannja un
tuk Bagian II (operations and Rervices) ditetapkan dalam andjuran 
program pendahuluan dan dalam budget untuk 1961-1962. Dalam 
rang-ka bagian dokumen ini, maka cliharapkan bahwa akan diadakan 
~m[ltu h1mbahan 11 ,,, djika dibandingkan dengan budget 1959-60. 
Untuk d,iangka waktu 1963-64, clitaksirkan bahwa tambahan 10r1r 
lagi (jaitu, suatu tambahan 22' ~ bila dibandingkan dengan budget 
untuk 1959-60) akan sesuai dengan haluan jang diperlihatkan oleh 
Konperensi Umum pada si<langnja jang terachir untuk pengluasan 
Eetjara teratur dan pantas <lariparla budget tetap (regular budget) 
da ri U neRco. 

Djumlah 
1959-60 1%1-li2 1963-64 5 tahun 

(1960-64) 

(ribuan) ~ ( ribuan) $ (ribuan) $ (ribuan) 

Program tetap 19.010 21.1 Q(i (11' 'r ) ,~) 23.192 ( 22 ( '< ) 5:1.756 

Proj!;ram bantu an 
teknik jang diper-
luaR 8.3:l0 H.31i1 (OA<;) 8.747 ( 5 (~ ) 21.149 

Dana Chusus PBB 
(U T Special 

Fund) 2.160 5.330 (147',:) 6.040 ( 180~~) 13.530 

29.500 34.797 (18';) 37.979 ( 29' r) 88.435 

1\Ieugenai dana jang- diberikan kepada Unesco dalam rangka Pro
gram B~ntuan Teknik jang diperluas (Expanded Technical Assis
tance Programme), telah dikirakan bahwa, dibandingkan dengan 
tahun 1959-60 dan berdasarkan keterangan~ jang diperoleh Dewan 
Bantum' Teknik (Technical Asflistance Board), akan terdapat suatu 
tambahan ketjil, jakni 0.4'i, seclangkan untuk 1963-64 akan terdja
di ~ebuah tambahan jang· lebih herarti jaitu 5', . 

*) Angka:! persenta!'e jang dimuat an tara bad~ kurung menundjukkan penam
hahan djika dibandingkan dengan budget untuk 195fl-fi0. 
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Mengenai Dana Chusus PBB (UN Special Fund), taksiran2 Se
kretariat didasarkan pada projek2 jang telah disetudjui dalam tahun 
1!159-60 dan jang harus dilaksanakan Unesco. Tambahan2 budget 
jang dikirakan untuk 1961-62 dan 1963-64 telah diperhitungkan de
ngan anggapan, bahwa selama tiap djangka waktu tersebut, Unesco 
akan melaksanakan projek~ baru jang meliputi budget dan rentjana 
kerdja jang sama sifatnja dengan projek2 jang telah dilaksanakan 
dalam tahun:! 1959-60. 

Perhitungan ini dilakukan dengan sangat ber-hati:!, karena da
pat dipertjaja, bahwa sumber:! daripada Dana Chu::ms ini akan di
tambah setjara besar:!an dalam tahun:! jang akan clatang. 

Hal ini mengakibatkan Pengeluaran Istimewa (Special Account) 
jang menimbulkan masalah jang sulit, karena Sekretariat hanja 
mempun_jai pengalaman jang sangat terbatas dalam soal ini. Namun 
dt>mikian, resolusi jang diterima oleh Konperensi Umum dalam si
dangnja jang ke-X harus mendapat perhatian pula. Djikalau tidak 
ada djumlah jang ditundjukkan untuk Special Account tersebut, maka 
kelalaiar. ini dapat ditafsirkan sebagai tanda jang skeptis atau ::matu 
kekurangan inisiatip dari pihak Sekretariat. Dalam keadaan secle
mikian, dikirakan bahwa sedjumlah $ 250.000 dapat disimpan dalam 
Special Account untuk 1960 dan Unesco akan menerima dalam post 
ini sedjumlah $ 1.000.000 dalam tahun2 1961-62 dan$ 2.000.000 clalam 
1963-64. Dalam taraf sekarang ini, angka2 tersebut hanja bersifat 
arbitrer. Oleh sebab itu dirasakan tidak perlu untuk menindjau ke
mungkinan:!nja dalam penaksiran sumber:! jang barangkali tersedia 
bagi Unesco seperti telah diperlihatkan dalam tabel diatas. 

Dalam rangka rantjangan budget umum inilah, maka penilaianJ 
mengenai tiap kegiatan jang disebutkan tadi harus disesuaikan. Su
dah ban,ng tentu angka2 tersebut ber-beda:! menurut besarnja pro
gram:! chusus ini jang ditudjukan kepada usaha jang ber-beda2 

sifatnja Tabel jang berikut ini menundjukkan angka rataJ daripada 
tambahan budget tiap tahun jang dikirakan untuk program:! ini, se
muanja berdasarkan angka:! pada tahun 1959. 

Usal,a:! pemikiran kritis jang diperoleh daripada penilaian me
n~eJ1ai program2 Unesco ini, baik penilaian masa lampau maupun 
ma:::a depan, membawa manfaat jang besar bagi badan ini. Dan hal 
terftebut dapat membawa akibaV jang penting. 

Berhubung dengan luas dan beraneka ragamnja bidang kegiat
an dan tudjuan Unesco seperti tertera dalam Anggaran Dasarnja, 
m2ka badan ini tidak dapat mengadakan lebih dahulu batas2 jang 
teg<ls daripala usaha2nja dan tidak dapat pula ia menjusun sebuah 
dafiar daripada metode:! tindakannja dan terlebih pula Unesco ticlak 
rlapat membuat sebuah program djangka pandjang. Barulah pada 
tahun 1950 Konperensi Umum merasakan perlu dan mungkin untuk 
1-:::embatasi program Unesco ini. Dalam tahun 1954 hndan ini meru-
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Lapangan kerdja. 

1. Perkembangan 
sional 

Panitia~ Na-

2. Perkembangan kerdjasama 
internasional antara para 
ahli 

3. Perbaikan dokumentasi 

4. Perkembangan sekolah~ dan 
perguruan tinggi 

fi. Perkembangan pendidikan di
luar lingkungan sekolah 

G. Bantuan terhadap research 
dalam berbagai tjabang ilmu 
pengetahuan 

7. Penggunaan ilmu:! sosial un
tuk masalah:! sosial 

8. Pemeliharaan warisan kultu
ril umat manusia 

9. Saling menghargai nilaP 
kulturil 

10. Penjaluran bebas daripada 
bahan:J informasi dan per
baikan alat!l komunikasi 

11. Latihan internasional untuk 
para ahli 

12. Pelaksanaan hak:! ma,nusi.a 

Angka rata2 daripada 
tambahan~ persenta
se tahunan berdasar-

kan 1959. 

23 

3 

7 

GR *) 

4 

63 *) 

8 

10 

33 

42 

8 

1 

Persentatie budget jg. 
dikirakan untuk 1960-
64 dihubungkan de
ngan sumhcr keselu
ruhan jang mungki11 
tersedia bagi Une!'\co. 

4 

fi 

34 

lG 

1R 

3 

2 

(j 

2 

G 

1 

muskan ber-matjam:! kategori tindakan~ jang merupakan program
nja, mengadakan hubungan antara kategori:! tersebut serta menetap
kan lapangan:! jang harus diberi prioritet, chususnja dengan 
mf.·musatkan perhatiannja kepada sedjumlah ketjil daripada projek:! 
utama. Dalam tahun 1956 Unesco menjetudjui tiga buah projek 
pokok, jakni: pengluasan pendidikan elementer di-negara2 Amerika 
Latin, pcnjelidikan ilmiah didaerah kering (arid lands), dan projek 
jang dimasukkan agar supaja bangsa:! saling menghargai nilai:! kebu-

"') Tambahan jang besar ini terutama adalah akibat UN Special Fund selama 
djangka waktu lima tahun ini. 
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d<1jaan Timur dan Barat. Projek~ tersebut memerlukan bahwa seba
gian besar dari pada sumber~ dan usaha:! Unesco harus dipusatkan un
tuk djangka waktu 6 dan 10 tahun. Dengan djalan demikian, maka 
melalui tingkat jang ber-angsur:!, bertambahlah perhatian.jang telah 
c1iberikan terhadap kebutuhan untuk pemusatan dan perentjanaan. 
Penilaian program~ ini dimaksudkan untuk memberikan kepada 
Konperensi Umum suatu kesempatan dan suatu alat untuk mentja
pai kemP.cljuan~ jang baru dan cljuga kemadjuan:! jang tegas kea1·ah 
tudjuan jang sama. 
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NATIONAL SCIENCE FOUNDATION 

Oleh 

Arifin Bey, M. A. *) 

Pembentukan National Science Foundation adalah suatu perkem
bangan jang logis daripada tugas ilmu pengetahuan untuk kepen
tingan kesedjahteraan dan pertahanan Amerika Serikat. Seorang 
sm·djan8 Amerika Serikat, Vannevar Busch menginsafi benar~ pen
tingnja peranan tenaga atom untuk keperluan dunia damai dan 
mengandjurkan kepada pemerintah untuk mendirikan suatu badan 
pu~at jang ditugaskan untuk memberikan dorongan dan bantua'l 
kepada basic research. Andjuran ini disimpulkannja dalam lap')l'a;l 
jang terkenal ,Science, the Endless Frontier". 

Undang-undang pembentukan National Science Foundation mulai 
berlaku dalam bulan Mei, 1960. Tudjuannja ialah ,,to promote the 
progreRR of science; to advance the national health. prosperity, and 
vl!lfare: to secure the national defense; and for other pm·pn.~es'' 

Tak lama lagi, National Science Foundation akan berumur sepu
luh tahun. 

Ada baiknja, disini ditindjau setjara ringkas tudjuan dan tugns 
darit_.~du badan itu. 

Pada garis~ besarnja, tudjuan dari National Science Founclatirm 
dapat di1·umuskan mendjadi 5 tudjuan pokok : 

Pertama -Untuk memadjukan dan memberikan dorongan ke
pad~. suatu politik nasional (national policy) jang berusaha mema
djukan basic research dan science education. Usaha ini dilaksanakan 
dengan djalan memberikan fellowships dan scholarships. 

Kedua - Untuk melantjarkan tukar-menukar scientific infor
mdion diantara sardjana:! eli Amerika Serikat dan diluar negeri. 

Ketiga - Untuk menilai usaha:! research pada instansi:! peme
rintah federal dan untvk menjesuaikan usaha:! Foundation dengan 
projek:! research pcr:eorangan, badan:!, maupun pemerintah dan 
pa!·tikulir. 

Keempat - Untuk menjusun suatu ,register of scientific and 
technical personnel" dan djuga bertindak sebagai ,clearing house" 
t ntang keterangan mengenai semua aspek mengenai scientific and 
technica! personnel eli Amerika Serikat dan daerah~nja. 

Kelima - Untuk memulai dan memberikan dorongan kepada 
penjelidikan dan pernilaian ilmiah atas usaha-usaha ,weather modi
fication" dengan memberikan keutamaan pada daerah2 jang biasa 
menderita akibat air bah, angin topan dsb. 

*) Wakil Sekretaris Umum Madjelis Ilmu Pengetahuan Indonesia. 

13 



National Science Foundation tidak menjelenggarakan re::;earch 
::;endiri, clan tidak pula mempunjai laboratoria, terketjuali clalam 
bidang meteorologi. 

Badan jang tertinggi clalam ::;usunan organisasi NSF adalah Na
tional Science Board, jang terdiri dari 24 orang sardjana. Mereka 
ini diangkat oleh Presiden Amerika dengan nasehat dan persetudju· 
an Sen3t. 

Sjarat~ pengangkatan adalah keunggulan dalam salah satu hi
dang ilmu pengetahuan, pendidikan atau ,public affairs". Mereka 
ini haruslah banjak-sedikitnja mewakili pandangan~ ilmiah dari sar
djana2 terkemuka dari berbagai daerah diseluruh negara. 

Anggota~ Dewan NSF ini diangkat dengan memperhatikan na
sehat2 dan andjuran:! dari National Academy of Sciences, The Asso
ciation of Land Grant Colleges and Universities, the National Asso
ciation of State Universities, the Association of American Colleges, 
dan badan:! ilmiah serta pendidikan lain~nja. 

Pacta NSF, antara Dewan Pengurus dan Direktur tidak diada
kan perbedaan status. Kepala badan eksekutif NSF dinamakan 
Direktur dipilih oleh Presiden terlepas dari Dewan Pengurus. 
Direkturnja bertanggung djawab langsung kepada Presiden, ung
guhpun beliau harus mengadakan kerdjasama dengan Dewan Pengu
rus. Pada teorinja mungkin timbul suatu perkembangan dimana anta
ra Direktur dan Dewan Pengurus terdapat perselisihan paham, sung
guhpun dalam sepuluh tahun sedjarah NSF, ini belum pernah ter
djadi. Apabila ini memang terdjadi, maka perbedaan pendapat ini 
diselesaikan Pre ·iden sendiri. 

NSF mempunjai suatu Dewan Pertimbangan jang bernama Di
visional Committees. Anggota Divisional Committee jang biasanja 
aralah 5 orang, diangkat oleh Dewan Pengurus NSF. Sebenarnja 
tngas Divisional Committee adalah untuk mempeladjari dengan lebih 
mendalam haF jang tidak sanggup dipeladjari seksama oleh Dewan 
Pengurus. Kedudukan Divisional Committees ini adalah setingkat 
deng-an Bagian:! (Divisions) NSF, djadi dibawah Direktur. 
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Baclan eksekutif NSF terbagi-bagi sebagai berikut : 

1) Office of the Director 
Didalamnja ducluk dua orang associate-director, jaitu un

tuk Research dan Education and International Activitie::;. 
Djuga termasuk kedalam Office ini, kantor ahli hukum 
jang menasehatkan Direktur tentang kontrak~. 
Information Officer NSF djuga langsung duduk clalam 
Office ini. 

2) Associate Director tentang Research mengawasi langsung 
pekerdjaan dari dua Division (Bagian), jaitu : 



iate .mrt*'·· 
etivltlea m-.IIM,I!rNn~.-e.;cu 

a. l1i 
h. Of 1ee or .iHPII ... . 1.D,o-.tl01-
e. Otflce of Meiiiee· blfclnutioll 

F djup mempulljai 880I"aDD' soeiate Director jaQ druBUI 
~punjai tupa2 DlaDQ'elll8Dt, keuaqan daD eongreulcmal af-



lll'rikut ini adalalt re unH d 1i ut tu 1 arangan 1lmiah jang
dimuat dalam l'lucc<dings uf t/1< atwnal Ac/(lnny of 'ci('IIC:<II 
(Februa1·y l!IGt)) j.m • niendapat· Jll·Ihatian ues r dar! kalangan 
ilmiah dan pc1 di Amcr.ka Sedkat. Berhuhun • den •an p(ntin '· 
nja minjak dalam Jll'Iekonomian di Indone~ia diharapkan p mua
tja !:1 rit11 .llll'l akan m nd pat manfaat dari re ume ini. 

Redak i. 

A hypothesis suggesting that the blue haze seen over the 
world's vegetated area:; i. actually petrolPum in the proce : of for
mat.on has been advanc"d by Dr. Fril:- W. Went of the .Missouri 
Botanical Garden, St. Loub, Mi:::;ouri. 

Writing in the current Pruc uli11y.-; of tlu Nutioi/(tl .Accull tllY of 
Sciences (February lf> i::ue), Dr. Went attril>utes the blue haze to 
a layer of asphaltic and Lituminous parti le: created by hundred.' 
of millions of tons of volatile hvdrocarbons and near-hydrocarbon: 
expelled into the atmo:phere annually by living plant . These par
ticles eventually rain down on earth, and in time, form petroleum. 

Dr. Went further suggest: that the:e :mog-likc particles influ
ence the weather in a variety of ways, and also serve to regulate 
plant growth. 

His scientific paper. ,Organic Matter in the Atmosphere and 
Its Po~sible Relation to Petroleum Formation", off ·r: a possible so
lution to two biochemical my:teries - the fate of plant-produced 
hydrocnrbon: and the origin of petroleum. 

ThP. volatile organic products that are the subject of Dr. Went's 
paper include terpene:, :ueh as the volatile fraction of turpentine; 
carotenoids which are plant pigment: found in carrots, tomatoes, and 
colorful autumn leaves; and rubber. 

Dr. Went estimates that the world's land plant.~ release 175,000, 
000 tons of this volatile matter into the air every year. (Human ac
tivities, the paper note·, contribute only an additional 20,000,000 tons 
annually). 

These volatile plant products. Dr. Went h pothcsizes, become 
small asphaltic or hituminou: particle. through a condensation pro
ce:;s dependent upon ultnn·iolet light, or sunlight in the presence 
of nitrogen oxides. This condensation process which liberates ozone, 
a form of oxygen with a characteristic odor, creates a blue haze, 
popularly known as summer haze or heat haze. It is the same chemi
cal mechanism that creates man-made smog. Rain droplets or 

•1 Bahan ini dikirimkan uleh Sdt·. Arifin Bey, M.A. dari Amerika Serikat. 
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snowflakes fm·m around the haze particles and carry them to earth, 
where they, the paper suggests, ,attach themselves to solid surfaces 
with which they come in contact, and therefore form part of humus, 
and of the upper clay layer of soil". 

,The material carried away by erosion with river water", the 
pr..per continues, ,must contain the bituminous material washed down 
the rain, usually attached to the clay particles. Thus it becomes de
posited with the fine silts and clays in delta areas. It is suggested 
that this material is a source material for petroleum formation". 

Such a hypothesis, the paper notes, at least partly ,replaces the 
generally rejected hypothesis of fats, oils, bacteria, and products of 
activitie~ of marine organisms accounting for the source material 
of oil formation". It accounts for many of the known factors of petro
lemn formation including: the largely marine or lake origin of oil; 
the association of oil's source materials with fine silts and clays ; the 
high asphaltic content of young oil deposits; and the 1,000,000,000, 
000 tons of oil resources found throughout the world which could 
have accrued if only a small fraction of all organic volatiles returned 
to earth and if only a small fraction of these found their way into 
petroleum deposits. 

Do Plants Affect Weather? 

The hypothesis that heat haze has 1ts origin in tne volatile pro
ducts given off by land plants has several meteorological implica
tions, too, the paper notes. Eight are listed, including the possibility 
that the temperature inversion layer above the earth is ,both a pro
duct of accumulation of haze particles and the cause of their accu
mulation; the suggestion that haze particles might be the most effec
tive source of condensation nuclei contributing to cloud formation at 
intermediate heights; the possibility that certain types of vegetation 
,might conceivably be more effective in producing clouds than other 
types, depending upon production of volatile products"; the probability 
that heavy haze layers alter the temperature at certain localities to 
cause colder climates than expected, such as at Lima, Peru; that organic 
hazes ,account for the frequent visibility of sunrays against a par
tially clouded sky"; and that the light-blue color of the sky at low 
altitude and especially in vegetated areas ,is partly due to organic 
hazes". 

Dr. Went also ascribes to organic haze the possible role of plant 
regulator. A pqysiological disturbance of sensitive tobacco varieties 
- the so-called ,weather fleck", he points out, occurs under con
ditions that produce dense heat hazes, well away from human acti-
vitie8, · •· 
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,,It should be attributed", he declares, ,to the toxicity of the 
heat haze, resulting from emanations of plants. If such leaf lesions 
can be produced by heat haze, it is likely that they reduce growth 
of the natural vegetation as well. It is therefore suggested that in 
nature a certain growth control of other plants is exerted by par
tial oxidation of volatile products of neighboring plants". 

Background of Hypothesis 

Dr. Went developed his hypothesis over a six-year period. ,The 
argument of this paper, ,he says, ,is built largely on g~meral obser
vations in nature, especially from airplanes, on analogies with smog 
research, on scattered literature references, and to only a very li-
mited extent on experiment ..................... The main reason it is 
now presented is that it connects a large number of apparently 
disconr.ected facts and phenomena, in many different disciplines and 
in the expectation that future research will either support or discard 
the main features of the developed hypothesis". 

Only a few of the ,facts and phenomena" linked together by Dr. 
Went can be touched upon within the brief compass of this 
announcement. Those presented below serve to indicate the scope of 
Dr. Went's considerations. 

The hundreds of millions of tons of plant-produced hydrocar
bons ,persist for some time after their release, as the pungent smell 
of the steppes and semi-deserts, the sweet odor of meadows, or the 
aromatic smell of pine forests indicates. Yet, they do not accumulate 
in the atmosphere, since we do not smell or analyze them in aar sam
ples taken some distance away from the vegetation. Besides, in case 
they persisted, such quantities of combustible material would, in the 
course of a million years, accumulate to an explosive mixture". 

In experiments with ozone and volatile plant product ,jars 
were filled with dilute ozone and placed against a black back-ground. 
A strong light placed along the side of the jar showed up haze for
mation. As soon as slightly crushed pine or fir needles were dropped 
in the jar, a blue smoke started to envelop the needles and slowly 
filled the jar. Crushed oak or maple leaves did not produce the blue 
smoke, whereas leaves of Rutaceae many kinds of herbs, shrubs and 
trees including the citrus fruits and other families with essential 
oils produced the blue smoke". 

Blue hazes can also be formed when organic vapors are exposed 
to strong light, rich in actinic rays, as ,was demonstrated in 1869 by 
John Tyndall in his wellknown experiments, producing the Tyndall
dfect, as it was later called". 

From these experiments with ozone and light it is concluded ,that 
partial oxidation, followed by condensation to macromolecular aggre-
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HUBUNGAN M.I.P.I. KELUAR 

1. Dalam N egeri 

RAP AT DEWAN PERTIMBANGAN MIPI 

Pada tanggal 29-31 Agustus 1960, telah dilangsungkan Rapat De
wan Pertimbangan MIPI jang ke-II, bertempat di Biro l\HPI, Dja
karta. 

Dalam rapat tersebut telah diadakan pembagian seksi dalam 
Dewan Pertimbangan jang bertugas pula sebagai Panitia Penjeli
dikan (Research Committee) dan Panitia Screening (Screening Com
mittee). 

SeksP dalam Dewan Pertimbangan adalah : 
I. Bagian Ilmu Alam 

1. Seksi Alam dan Teknik. 
2. Seksi Kedokteran, Kedokteran Gigi dan Farma::;i . 
3. Seksi Biologi, Pertanian 

II. Bagian Ilmu Kebudajacm, Negara dan Masjarakat 
1. Seksi Kebudajaan 
2. Seksi N egara dan So sial. 

BANTUAN PENERBITAN ILMIAH 

Selama djangka waktu tahun 1960 MIPI telah memberikan ban
tm.n penerbitan madjalah ilmiah kepada : 

1. Perkumpulan Pegawai Teknik Pertanian di Bogor, untuk 
menerbitkan madjalah Teknik Pertanian. 

2. Panitia Social Research, Universitas Gadjah Mada, untuk 
menerbitkan madjalah Sociografi Indonesia. 

3. Ikatan Dokter Hewan Indonesia di Bogor, untuk menerbit
kan madj alah H emera Z oa. 

4. Redaksi madjalah Padjadjaran di Bandung, untuk menerbit
kan madjalah hukum dan pengetahuan masjarakat Padja
djaran. 

5. Perkumpulan Penggemar Alam, di Bogor, untuk menerbit
kan madjalah Penggemar Alam. 

6. Ikatan Sardjana Ekonomi Indonef;ia, eli Djakarta untuk me
nerbitkan madjalah Ekonomi. 

Dil'lamping bantuan2 tersebut diatas, MIPI telah memberikan 
bantuan pula kepada Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Univer
sitas Indonesia untuk menerbitkan Bunga Rarnpai Ekonorni dalam 
~ngku Dies Natalis IX Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. 
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2. Kepada Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran, Djurusan 
Psychologi, Universitas Indonesia, untuk menjelenggarakan 
Simposion Psychologi jang diselenggarakan pada tanggal 8 
April 1960, dalam rangka Dies Natalis XIII Masjarakat Maha
siswa Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia. 

3. Kepada Panitia Penjelenggara Seminar Teknik Tenaga Listrik, 
untuk menjelengge1rakan Seminar Teknik Tenaga Listrik jang 
diselenggarakan pada tanggal 5-12 April 1960 di Bandung. 

4. 1\.epada Badan Kerdjasama Kesenian Mahasiswa Indonesia, 
untuk menjelenggarakan Simposion Sastra dan Seminar 
Budaja Nfl,sional jang diselenggarakan pada tanggal 10 -
16 Agustus 1960, dalam rangka Pekan Kesenian Mahasiswa 
II di Djakarta. 

2. Luar Negeri 

PANITIA NASIONAL U.G.G.I. 

Dengan Surat Keputusan Ketua MIPI tanggal 13 Agustus 1960 
No. 72; 1960 telah diperbaharui susunan Panitia N asional untuk Union 
Geodesique et Geophysique Internationale (UGGI). 

Pr.nitia ini terdiri dari 14 anggota, sebagai berikut 

1. Prof. Ir. Goenarso, anggota merangkap Ketua, 
2. A. Fatah, anggota merangkap Wakil Ketua, 
3. Ir Soenarjo, 
4. Prof. Ir Soetomo Wongsotjitro, untuk Seksi Geodesi, 
5. D. Hadikusumo, untuk Seksi Seismology, 
6. W. W. Simon, 
7. Kolonel Udara Dahlan Madjid, 

Ir Moenadji Widjojo, untuk Seksi Meteorologi, 
8. A. Fatah, untuk Seksi Terrestrial Magnetism, 
9. T. Surahardja, 

10. Soeriaatmadja, 
11. Majoor (P) Wardiman, untuk Seksi Physical Oceanography, 
12. Soerjo, 
13. Soeroso Notohadiprawiro, untuk Seksi Vulkanologi, 
14. Prof. Ir Ali Djojoadinoto, untuk Seksi Hidrologi. 

Sekretariat Panitia diselenggarakan oleh Biro MIPI. Panitia 
jang terdiri dari ahlP ini bertugas untuk menjelenggarakan haF 
jang berhubungan dengan keanggotaan Indonesia pada UGGI dan 
djuga mendjadi penasehat MIPI dalam lapangan geodesi dan geofi
sika. 
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LEMBAGA ILMIAH 

I. Universitaria 

DEW AN KURATOR INSTITUT TEKNOLOGI 
BANDUNG TERBENTUK 

Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dalam Surat 
Keputusan No. 62109/ U.U., tanggal 26 Djuli 1960 telah menetapkan 
untuk membentuk Dewan Kurator Institut Teknologi Bandung jang 
bertugas untuk mengawasi djalannja dan mendampingi Institut Tek
nologi Bandung. 

Para anggota Dewan Kurator terse but terdiri atas: Ir R Ukar 
Bratakusuma; Dr Ishak Suryakusuma; Djusar; Kolonel Mashudi; Brig. 
Djen. R. A. Kosasih.: Priatnakusuma; Let. Kol. Satari; Ir Abuprajitno; 
S. H. Simatupang; Ing. R. Senosastro; Nj. Ema Puradiredja; Nj. Surja 
Djanegara; Sofandi Idjradiredja; A. Kasoem; Drs Yap Tjwan Bing; 
Let. Kol. Sriamin; Machdi. 

FAKULTAS SASTRA DAN FAKULTAS SOSIAL POLITIK 
PADA UNIVERSITAS PADJADJARAN. 

Mulai tanggal 18 Agustus 1960 Universitas PadjaJdjaran telah 
mendapat tambahan 2 buah fakultas jaitu: Fakultas Sastra dan Fa
kultas Sosial Politik. 

Kedua Fakultas ini berasal dari Fakultas Sastra dan Fakultas 
.Administrasi Negara, Jajasan Pembina Universitas Negeri Padjadja
ran di Bandung. 

PERESMIAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS 
HASANUDDIN 

Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan pada tanggal 
10 September, 1960 telah meresmikan dibukanja Fakultas Teknik 
pada Universitas Hasanuddin di Makasar. Pendirian fakultas ini dila
kukan dalam rangka perluasan dan perkembangan pendidikan tinggi 
dan melengkapkan fakultas2 pada Universitas Hasanuddin. 

PEMBUKAAN KURSUS B I PENDIDIKAN DJASMANI 

Departemen P.P. dan K. mulai tanggal 1 Agustus, 1960 telah 
me>ndirikan Kursus B I Pendidikan Djasmani di Bandjarmasin, Pa
ctang dan Makasar. 
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J((:putusan ini diambil mengingat bahwa masih diperlukan lebih 
hanjak guru 2 jang beridjazah B I Pendidikan Djasmani serta perlu 
untuk melaksanakan rentjana pengluasan pendidikan dan pengadjar
an. 

PENDIDIKAN AHLI LABORATORIUM KLINIK 

Departemen P.P. danK. dalam sebuah surat keputusan tertanggal 
r3 Djuli 1960, telah menetapkan Peraturan Tentang Pendidikan Ahli 
Laboratorium Klinik Pada Fakultas Kedokteran, Universitas Indo
nesia jang pelaksanaannja dibawah pimpinan Kepala Bagian Labo
ratorium Klinik atau seorang jang ditundjuk oleh beliau untuk men
djadi Pemimpin Pendidikan Ahli Laboratorium Klinik. 

Peraturan ini berlaku surut sampai tanggal 1 Oktober, 1957-
Pendidikan Ahli Laboratorium Klinik ini bertudjuan untuk mendidik 
tenaga:. laboratorium kedokteran jang tjakap dalam melakukan ber
bagai pemeriksaan, penjelidikan dan pengawasan laboratorium. Sja
rat:l )ang harus dipenuhi untuk mendjadi mahasiswa Pendidikan 
Ahli Laboratorium ini adalah sebagai berikut 

1. Warganegara Indonesia. 
2. Beridjazah negeri S.M.A. Bag. B. 
3. Keterangan berhadan sehat dari dokter. 
4. Keterangan berkelakuan baik dari pamongpradja atau polisi. 
5. Harus menempuh udjian penjaringan jang diadakan. 

P("Jldidikan Ahli Laboratorium Klinik berlangsung selama 3 ta-
hun jang meliputi peladjaran teori, praktikum dan pendidikan 
chwm::;. 

P ANITIA UDJIAN UNIVERSITER MAHASISWA 
SWASTA DJAWA TIMUR TERBENTUK 

Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan pada tanggal 
21 Djuli, 1960 telah menetapkan pembentukan Panitia Udjian Uni
ven.iter Swasta bagi djurusan Ilmu Hukum untuk daerah Djawa 
Timur jang berkedudukan pada Fakultas Hukum, Universitas Air
langga di Surabaja, dengan tugas menjelenggarakan Udjian Univer
siter dalam djurusan Ilmu Hukum tingkat Sardjana Muda dan 
SardjF.na. 

Au~zgota2 jang duduk dalam Panitia tersebut ialah: Prof. Mr I. 
Gondowardojo; Prof. Mr R.M.T.D. Tirtodiningrat; Prof. Mr Koentjoro 
Poerbopranoto; Prof. Mr R. Boedisoesetija; Prof. Mr A. G. Pringgo
digdo; Prof. Mr R.M. Soeripto; Prof. Mr Oey Pek Hong; Prof. Mr 
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Djojodigoeno; Prof. Mr Dn; Notonegoro; Prof. Mr Moeljatno; Prof. 
l\lr Noto:::;oe anto; Prof. Mr Koesoemedi; Prof. Mr A. Soehardi; Mr 
Moh. Koesnoe; Mr Soeparto; Dr Prijohutomo; Mr Ko Siok Hie; Drs 
I. oemar. ono; Mr Roeslan aleh; Kj. Moh. Dawam Abdul Gani. 

PE JllENTUKAN PANITTA UD.JIAN NEGARA AKADEMI 
PERNIAGAAN KALIMANTAN 

1\tlenurut Keputu an :\1enteri Pendidikan, Pengadjaran dan K0 
budajaan tanggal 2 Djanuari 1952 No. 45 Kab. maka telah dibentuk 
Panitia djian Negara bagi mahasiswa Akademi Perniagaan Kali
mantan di Bandjarmasin, jang bertugas menjelenggarakan Udjian 
Ncgarc1 untuk mentjapai idjazah negeri tingkat Bakalaureat bagi 
maha8iswa tingkat Ill (tiga) di Akademi Perniagaan tersebut dalam 
dub. taraf : 

a. Taraf pertama diadakan mulai aw<:tl bulan September 1960 
h. Taraf kedua diadakan mulai minggu kedua dari bulan Dja

nuari 1961. 
Adapun susunan dari Anggota Panitia Udjian tersebut adalah 

~piJ;tgui berikut : 

I. Pengawas dan Penasehat Udjian terdit·i atas: 
1. Mr Bustamam dari Biro Koordinasi Perguruan Tinggi 
2. Mr Sis Budiharsono dari Biro Perundang~an. 

II. Pimpinan Umum terdiri atas: 
1. Prof. Ir Soemadio, Ketua. 
2. Mr Soejono Hadicljojo, Wakil Ketua merangkap ekre

taris, 
:J. Sorimuda Pulungan. B. Sc., pembantu. 

lll. Anggota ! terdiri atas: 
l. Mr Soejono Hadidjojo, penguclji dalam mata peladjaran 

Ilmu Hukum Dagang, 
2. Drs Go Tjiauw Tiong, pengudji dalam mata peladjaran 

Ilmu Ekonomi Umum, 
8. Drs Oei Hwie Gwan, pengudji dalam mata peladjaran 

Ilmu Management dan llmu Marketing, 
4. Dr Tjoa Soen An, pengudji dalam mata peladjaran 

llmu Neratja dan Ilmu Hitung Keuangan dan Pembia
jaan, 

5. Drs Tjan Tiauw Jang, pengudji dalam mata peladjaran 
llmu Biaja Pokok, 

6. ,. otaris Kho Boen Tian, pengudji dalam mata peladjar
an Ilmu Hukum Perdata. 
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TIMBA G TERIMA 

P.tda tanggal 10 September 1960, telah berlang ung timbang
terima djabatan presiden Universitas Hasanuddin dari Prof. Mr 
Tirtodiningrat kepada A. Mononutu, jang dihadiri oleh Menteri Pen
didikan, Pengadjaran dan Kebudajaan. 

PEMBERHE TIA 2 ORA G A GGOTA DE 
I E ITAS GADJAH AD 

KURATOR 

Menurut Surat Keputusan Menteri P.P. danK. tanggal29 Agus
tus 1960 telah diberhentikan dengan hormat dari tuga.snja sebagai 
~ Detnm Kurator Universitas Gama: 

• Gubetnur Kepala Daerah Tingkat I Djawa Timor, 
2. K•la Daerah Tingkat II Kotapradja Surabaja. 
'Pemb*helitlan tersebut didasarkan atas pertimbanran bahwa 

Universitas Gadjah M'ada tidak lagi mempunjai tjat.)ang11ja di Sura
'aja. 

H I ARDJ A JA G PERT A DI DO E I 

ada tanggal 18 September 1960 oleh Universitas Indonesia 
(U.I. te diselenrrarakan Hart Sardjana jang Pertama dengan 
mendapat penghargaan besar dari P.J.M. Presiden Soekarno dan 
J . · P.P. dan K. Prof. Dr Prjjono. 

Preaiden Soekarno dalam kata sambutallllja meJ14atakan antara 
!8ln badlwa djumlah lulusan dalam tahun peladjaran ~59/1960 belum 
Jaai tjuku.p banjak tetapi udah lebih banjak daripad& produksi uni-

e taat lainnja di Indonesia. Kepada para lulusan Presiden Soekar-
menuebatkan supaja memasu.ki masjuakat n tienar2 , 

~II«JJU· IIIleQ lNu1lr dia masjarakat n dj terlepas kon-
dari masjarakat. Kalau hanja tjinta pad& maajarakat tetapi 
. . . t. u.~iri- ~biaa 

JBIEIIdjldi JIIIDilli'ir jang sombong. · men«atakan 
. i, d' rti. 

ariSardjaaa 
t impatik. 
preapdjar 

'mpin du me-
-rl'sl ... ffl:llllii'UD• .... .._lDMIIMmeatil ·detiJtaa( 'tpUba 



nguuan semesta Hehing-ga lebih tjepat universitas" menghasilkan 
actal2h lt>bih baik. 

Kd1HI Presidium U.I. Prof. Dr Soedjono D. Pusponegoro memm
tabn Cl~llam pidatonja bahwa upatjara pembagian idjazah sekali 
~ <:-.taltun dan serentak Hebagaimana jang dilakukan pada Hari Sar
djana ini akan dicljadikan tracti~i baru sebagai satu bukti kegiatan 
l.L cl ~dam menghMilkan karlerJ. Prof. Pusponegoro selandjutnja 
mengPnJukakan kejakinannja bahwa pemerintah akan menambah 
anggr .. rm' belandja P.P. clan K. chmmsnja anggaran belanclja Pergu
ruan Tinggi, karena pemerintah tentu akan sependapat bahwa uni
vcJ·sita -~" djuga merupakan aparat produksi jang pentim:. 

Salah seorang wakil para lulusan jaitu Letkol. 1-lr Soetjipto me
r:gaia"kan bahwa sardjana angkatan muda im, akan mempergunal;:an 
peugdc.huan mereka untuk kepentingan umum dan l:mkan pengeta
huan untuk pengetahuan. 

8eiama tahun peladjaran 1959; 1960 herbagai ~ fakultas UniYer
s\tas Indone~ia telah menghasilkan sebanjak 532 sarcljana jang ter
u;r.i dnri •JGO pria clan 72 wanita. 

Perintjian jang lulus aclalah sebagai berikut : 

Fukn!tas Hukum dan Pengetahuan .:\Iasjarakat 77 (56 pria, 21 
wanita), 
.F'akultas Kedokteran lf52 (128 pria, 24 wanita), 
Fal<ultas Kedokteran Hewan dan Peternakan 33 (29 pria, 4 wa
nita), 
FakultaH Pertanian dan Kehutanan 29 (27 pria, 2 wanita). 
Fakultas Ekonomi 208 (192 pria, 16 wanita). 
Fukultas Sastra 8 (6 pria, 2 wanita), 
Fr.kultas Psychologi 2 (wanita), 
Akac1emi Pendidikan Djasmani Be. 23 (20 pria, 3 wanita). 

BBARlSWA REPUBLIK INDONESIA UNTUK NEGARA'-! ASING. 

t~eojak tahun 1949 telah banjak beasiswa dan darmasiswa clita
warh.an kepada warganegara R.I., banjak antaranja telah diterima dan 
dip·?l'V,1.tnakan dengan hasil jang memuaskan. 

Hi11gga tahun 1959 dari R.I. belum ada suatu program tawaran 
1J0~1hi:nva darmasiswa sebagai pembalasan djasa~ baik itu. 

H<~nji\ sekali-sekali dan setjara kebetulan sadja kementerian 
P.P. danK. telah memberikan ctarmasiswa kepada beberapa wargane
J!~ra h:-ing jang dengan melalui kementerian penclidikannja mema
d~ ukall permintaan sedemikian. 

Pemerintah R.I. meraHa bahwa telah tiba gilirannja untuk mem
bP.ri be<.t~if;wa ldarmasiswa kepada negara~ jang dengan ichlas telah 
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mer.;bt:rikan kesempatan kepada mahasiswa dan pegawai~ negeri R.I. 
untuk menambah pengetahuannja di perguruan~ diluar negeri. 

Berhubung perguruan~ tinggi di Indonesia telah kekurangan tern
pat nntuk menampung mahasiswa Indonesia, Pemerintah R.I. hanja 
dapat menawarkan darmasiswa (fellowship untuk advanced study) 
kepada negara~ asing dengan mengetjualikan Malaya dan Singapu
ra, je:mr- perlu dapat, ditawari beasiswa (scholarship untuk under
graduate) karena adanja persamaan bahasa antara Indonesia dan 
kedua negara tetangganja ini. 
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1\:ltllai tahun akademi 1959 1960 telah ditawarkan : 

A. Dua buah beasiswa untuk post-graduate atau research study 
selama satu tahun atas dasar Perdjandjian Kebudajaan an-
tara R.I. dan negara2 tersebut dibawah ini : 

1. India, 
2. R.P.A. 
3. Tjekoslowakia 
4. Yugm;lavia 
5. Philippina 
6. U.S.S.R. 

B. Dua buah beasiswa untuk post-graduate atau re:;;earch study 
sE>lama satu tahun ditawarkan atas dasar pertimbangan pem
balasan djasa~ baik kepada negara2 jang telah memberikan 
beasiswa atau darmasiRwa kepada mahasiswa~ Indonesia. 
N eg-ara~ terse but ialah : 

1. N egara Colombo Plan: 
a. Inggeris Ray a 
b. India 
c. Australia 
d. New Zealand 
e. Canada. 

C) U.S.A. 
3. Negara~ Sosialis Demokrasi Rakjat : 

a. Republik Rakjat Tionp;kok 
b. Polandia 
c. Djerman Timur 

-1. Perantjis 
5. Djerman Barat 
6. Italia. 

C. Dua buah beasiswa untuk postgraduate study atau research 
study selama satu tahun atas pertimbangan menambah keak
raban dan goodwill dalam persahabatan Indonesia dengan ne
gara~ tetangga Vietnam Utara dan Djepang. 



D. Lima buah beasiswa untuk undergraduate full course dita
warkan kepada negara2 tetangga jang terdekat dan ada per
Ramaan bahasa, ialah Persekutuan Tanah Malayu dan 
Singapura. 

Tintuk tahun peladjaran 1959 1960 enam negara jaitu: Perseku
tuan T:mah Malayu, Uni Sovjet, R.R.T., Philippina, Tjekoslowakia, 
Polandia dan Djepang telah menggunakan tawaran beasiswa ter
sebut. 

f'e1hmgkan untuk tahun peladjaran 1960 1961 ini negara~ jang 
akan mempergunakan tawaran beasiswa R.I. tsb. ialah Perantjis, 
Revublik Persatuan Arab (R.P.A.), Italia, Djerman Barat, Singa
punt dan Uni Sovjet. 

:Mahasiswa Italia pertama jang akan mengikuti kuliah pada Fa
kultns Sastra U.I. tahun ini adalah Nn. Vittorina Guarriello, sedang
bn S.A.R. Shafshak dari R.P.A. akan mengikuti kuliah pada 
F:1.ku1tas Pertanian Universitas Indonesia. 

Dh;amping ini Departemen P.P. dan K. telah menjetudjui pula 
untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa~ Malaya (mahasiswa~ 
B I - F.K.I.P.) sebanjak 50 buah. 

REASISWA UNTUK MELANDJUTKAN PELADJARAN 
KE DJERMAN BARAT 

Untuk tahun 1961-1962 Jajasan Alexander von Humboldt eli 
Djtrmau berseclia memberikan beasiswa bagi para mahasiswa Indo
nesia jar.g berhasrat akan menambah dan memperdalam ilmu penge
tahuannja diperguruan tinggi dan lembaga~ penjelidikan ilmiah di 
Djcrman, demikian diumumkan oleh Kedutaan Besar Republik Fe
derasi DJerman. 

Sjarat2 jang harus dipenuhi untuk mendapatkan beasiswa ini 
ani!l.ra lain : 

2. Harus tamat perguruan tinggi dan menguasai bahasa Djer
man setjukupnja. 

L. Berumur tidak lebih dari 35 tahun dan selama beladjar di 
Djerman tidak diperkenankan membawa keluarga atas biaja 
Jajasan. 

Fonnulir2 permohonan beasiswa ini dapat diminta di Departemen 
P.P. dan K., Djalan Tjilatjap 4, Djakarta, dan di Kedutaan Besar 
Repnblik Federasi Djerman, Djalan Sam Ratulangi 9/11, Djakarta. 

l'ermohonan2 harus disampaikan ke Kedutaan Besar Djerman 
di Djakarta dalam tahun ini dan harus dibuat rangkap tiga. 

Keputusan mengenai permohonan akan diberitahukan oleh pani
tia pemilihan Jajasan Alexander von Humboldt eli Bonn selambat
lambatnja tanggal 15 Djuni 1961. 
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}(0;\PEHENSI DINAS ANTAR F.K.I.P. NEGERI Dl MALANG 

Pad~ tanggal 21 sampai dengan 25 Agustus 1960 tli Malang te
lah dilangsungkan Konperensi Dinas Antar F.K.I.P. Negeri. Konpe
rensi ini dihadiri oleh Menteri P.P. danK., Sekretaris Djenderal P.P. 
!danK. dan Kepala Direktorat Pendidikan Tinggi, Departemen P.P. 
danK. 

1. Peserta. 
a) F.K.I.P. Negeri, Univen;itas Padjadjaran, Bandung:. 
b) F.K.I.P. regeri. Universitas Airlangga, Malang. 
c) F.K.I.P. Negeri. Universitas Andalas, Padang. 
d) F.K.I.P. Negeri, Univen;itas Sumatra Utara, Medan. 
e) F.K.I.P. Negeri, Universitas Has~.;an Uddin, Menado. 

2. Undangan kehormatan. 
a) WakiJ:! pimpinan dan Djawatan~ Departemen P.P. 

dan K. 
h) \VakiF Dewan Pertimbangan Antar Univen;ita~. 
c) Wakil Universitas Airlangga. 
d) Wakil DEPERNAS. 
e) Wakil M.I.P.I. 

3. Penindjau, baik resmi maupun swasta. 
a) Wakil~ F.K.I.P. Swasta. 
h) WakiP Organisasi Senat Mahasiswa. 
c) WakiJ:! Organisasi Pendidikan/P.G.R.I. 

·1. Undangan~ lain. 
Atjara pada konperensi ini ialah : 

l. .. Perentjana F.K.I.P. dalam Program Pembangunan Pendidi
kan", oleh F.K.I.P. Malang. 

2. ,Curriculum F.K.I.P.'', oleh F.K.I.P. Universitas Padjadjaran. 
Bandung. 

~~- ,Integrasi Pendidikan Guru untuk Sekolah Landjutan keda
lam F.K.I.P.", oleh F.K.I.P. Universitas Airlangga, Malang. 

4. ,Kerdjasama an tar F.K.I.P. ~ dengan instansi~ Jain", oleh 
F.K.I.P. Universitas Padjadjaran, Bandung. 

Sctelah mengadakan sidang~ pleno dan sidang~ seksi, konperensi 
meng-ambil keputusan~ sebagai berikut : 
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1. Mengenai atjara pertama ,Perentjana F.K.I.P. dalam Pro
gram Pembangunan Pendidikan": 

a. Konperensi menjetudjui Repenuhnja pokok:! pikiran jan~; 
termuat dalam prasaran tersebut. 

b. Menentukan sjarat minimal untuk suatu unit F.K.I.P. 



c. Menegaskan perlunja mengadakan pembentukan kader2 

dosen. 
rl. Menentukan djurusan2 disesuaikan dengan kebutuhan 

tenaga-tenaga guru. 
e. Menempatkan lulusan F.K.I.P. 
f. Melaksanakan program pembangunan pendidikan guru. 

2. Mengenai atjara kedua: ,Curriculum F.K.I.P." 
a. Konperensi menjetudjui sepenuhnja hal2 jang te:rm:uat 

dalam prasaran tersebut mengenai sifat, tudjuan, 
fungsi dan struktur F.K.I.P. jang meliputi 3 bagian, 
jaitu: bagian keguruan, pendidikan dan penjelidikan. 

b. Menjetudjui bahwa lama studi pada F.K.I.P. ialah 5 ta
hun, terbagi atas 3 tahun tingkat Sardjana Muda dan 
2 tahun tingkat Sardjana setelah Sardjana Muda. 

c. Menjetudjui penjusunan curriculum F.K.I.P. jang me
liputi aspek Pendidikan Umum, Pendidikan Ket"Qruan 
dan Pendidikan Kechususan dari Bagian Keguruan 
dan Bagian Pendidikan. 

d. Menjetudjui adanja suatu sistim e aluasi jang sama 
dalam rangka studi terpimpin. 

e. lfenjetudjui agar pelaksanaan curriculum F.K.I.P. se
perti jang diputuskan itu dimulai pada tahun kuliah 
1961/ 1962 untuk tingkat I dan mendjadi milik seluruh 
tingkat mulai tahun kuliah 1966/ 1967. 

~. Mengenai atjara ketiga ,lntegrasi Pendidillan Guru untuk 
Sekolah Landjutan kedalam F.K.I.P.", koaperell6i menjetu
djui sepenuhnja kesimpulan2 jang diambil sidang seksi 
C, jaitu menjetudjui : 

a. Penerimaan tamatan S.G.A. dalam F.K.I.P. 
b. Integrasi tamatan B I 
c. Integrasi tamatan B II 
d. Prosedure pengintegrasian. 

4. engenai a ·ara keempat ,Kerdjasama Antar F.K.I.P. e-
geri dan an F.K.I.P. Negeri dengan Instansi2 lain", kon· 
perensi menjetudjui bahwa kerdjasama tersebut meliputi: 

A. Kerdjasama antara F.K.I.P. Negeri jang meliputi bidaatr2 

kerdjasama: 
a) pendidikan serta pengadjaran, 
b) antara para pengadjar, 
c) antara para mahasiswa, 
d) soal' orgamsasi. 



B. Antara F.K.I.P. Negeri dan F.K.I.P. Swasta. 
C. Antara F.K.I.P. Negeri dengan instansi lain, baik Universi

tas~ maupun Departemen~. 
D. Mengenai penjempurnaan hubungan dengan instansi:! dalam 

linkungan Departemen P.P. dan K. sendiri. 

SeJain itu konperensi menjetudjui agar segala keputusan kon
peren~i l.leserta lampirannja disampaikan kepacla Direktorat Pendi
dik:m Tinggi Departemen P.P. clan K. untuk dilaksanakan. 

Konperensi djug-a menjetud,iui sepenuhnja keputusan Kepala 
Diri·ktorat Penclidikan Tinggi jang telah disampaikan kepada kon
pei·cnsi tentang pembentukan suatu Komisi Pembantu Pelaksanaan 
Kt:putusan2 Konperensi Dina. Antar F.K.I.P. jang terdiri atas Ke
tua!! Seksi dalam konperensi tersebut dan wakil Direktorat Pendi
didikail Tinggi. 

Susunan Komisi ini adalah sebagai berikut : 

1. Dr Busono Wiwoho, sebagai ketua merangkap anggota. 
2. Prof. Soegarda Purbakawatja, sebagai anggota. 
3. Drs Soebardi, sebagai anggota 
4. Mr Bushar Mochammad, sebagai anggota. 
5. Drs Soewojo Wojosasito, sebagai anggota. 
(i. Mr Bustamam, sebagai anggota. 

DAFTAR MAHASI WA/ PEGAWAI INDONESIA JANG SUDAH 
hERANGKAT KE LUAR NEGERI MELALUT DEP AR

'l'El\1EN P.P. DAN K. 

~- ~- - ~ -~ 

Djumlah 
~0. N<:>gara 

Mahasiswal Pegawai 
Djurusan~ I3<:>asiswa 

1 Djepang 97 orang - - Electrical Eng. Pampasan 
-Medicine perang 
-Fishing 
- Shipbuilding 
- Electrical Eng. 
- Mining 
- Navigation 
- Textiel 
- Metallurgy 
- Banking / Commerce 
- Agriculture 
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Djumlah 
:\o. . ·egara Bea~i~wa --,--- Djuru~an~ 
--~------~~-r_a_h_a_s_is_·, __ ~a __ P_~_·g_a_,_v_a_i~---------------------;-------------

1 2 otang I 27 or 

j 

fi 

7 

Amenka 
Serikat 

Inggeri:; 

Yugo·lavin 

R.R.T. 

Djeunan 
Barat 

1 

Australia 

.. ,.f!\V I Zealand 

!J I Pilipina 
I 

2 01'. 

8 orang 

5 oran~ 

2 ()]', 

14 or. 

2 01" • 

1 or. 

- Household Equipment 
- Comparative Econom 

National Income 
International Trade 
Econ. i.\Ianag-ement 
Insurance 
Statistik 
Accountin)l: 
Pendidikan 

1-_ Teach. of Natur. Sr. 
Teach of l\Iathematk 
Social Science 

- Renang 

Perpustakaan 

Ekonomi 
Perkapalan 
Teknik Induslri 
Teknik Mcsin 
Pertamhangan 

Teknik 
Pertanian 
Tehnolugy 

Bahasa Djerman 
}[esin 

'feknik 
Education 
Bahasa Ingg£'J·is 
Astronomi 

- Pe1·tj etakan 
- Congr. of Cardiology 

Perpustakaan. 

a. LC.A. 
b. Ford 

Founda
tion 

c. Rockefelle1· 
Foundation 

d. Pemerintah 
R.I. 

BritiRh 
Cuuneil 

Pemerinlah 
Jugoslavia 

Pemerintah 
R.R.T. 

a. D.A.A.D. 
h. \on Hum

boldt 
Sti<'htung 

Colombo Plan 

riome Science Colombo Plan 
Perpustakaan 

Public Administration Colombo Plan 

* 1 l:allaT'. ini diterima dari Biro Hubungan Lua1· )J"cgeri, Dep. P.P. & K, 
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IT. Lembaga~ lainn.ia 

1. Xrr.~i"ual 

LAND {TSE MAPPING IN INDONESIA •:•) 

String sekali didengar bahwa tanah Indont'sia subur dan 
apa sadja jang ditanam akan memberikan ha;;il. Tetapi cia
pat dikatakan bahwa tidak pernah diperhatikan bag·aimana 
hasil itu, terisl!mewa dari tahun ke tahun . J ang njata ialah 
dari tahun lw tahun Indone~ia mengalami kt>kunlngan ba
han makanan. 

Faktor hertamlrahnja penduduk <!al'i tahun ke tahun, 
mungkin salah satu sebab, tetapi mendjadi pertanjaan apa
kah sudah pernah dilihat per<;oalan kt'kuranj!an bahan ma 
kanan ini dari segi pemakaian tanah. 

Den.e:an ,.land use inventory", jang dikemukakan Prof. 
:\I. Halim Khan dalam tulisannja dibawah ini akan rlicla
pat gambaran jang djelas, bag·aimanakah pemakaian tanah 
di Inrlonesia. Apakah efisien atau tidak. Prof. Khan selan
djutnja men~·andjurkan agar lcbih da1·i jang- sudah~ diberi
kan perhatian kepada ,.land use mapping" mi. 

Memang per~oalan ini sangat sekali mendapat perhati
an dari neg-ara~ di Eropa, Amerika dan bebe1·apa negara 
di Asia. Pada Intt>rnational Geogi·aphical Union di Sto<'k
holm jang baru berlangsung pada bulan Agustus jang lalu. 
hal ini sangat mendapat perhatian para pengundjung. Semo . 
ga andjman Prof. Khan terscbut mendapat perhatian jang 
lajak. (Pengantar ini <iisusun oleh Major Azwa!' Hamid, Ke
pala Balai Geografi, Dit. Top. A. D.). 

It cannot be denied that one of the basic requirements for rural 
phnninv in Indonesia, especially where there is enthusiasm for rural 
uplift and community development, is land use mapping. This work 
bkes into account the basic and natural factors determining the 
kind 0f use made of land, and the extent to which the. e factors 
gove;ru the amount of success achieved in its use. Such mapping 
provides basic factual cartographical information. and presents 
clearly situation which result from soil quality, geomorphology, clima
tology, hydrology, natural vegetation, crop insects. crop diseases, 
racial groups and market accessibility. It illustrates the degree of 
satisf::dion which the farm population receives from the type of 
agriculture, and can help to explain the various agrarian relation
~hips in terms of the political, economic and social ties between far
mf'r:; and other classes of society. 

*) Bahan ini dikirimkan oleh Prof. l\1. Halim Khan, Ketua Dju1·u,;an Geog1 afi, 
Fakulta Sash·a dan Kehudajaan, Universitas GA.l\lA. 



Hut land u:-;e mapping can be stultified unle::~s two decisions are 
quite dearly made: the aim, and the degree of detail required (\vhich 
in turn depends partly upon the seale). The aims may be various, 
prontpted by the differing needs of different agencies, but the par
ticular aim and the particular degree of detail must be clear, 
Le~au~-oe on these depend the details of the classification. It is not 
always possible to use a rigidly pre-determined set of symbols be
cause each area will have itR own associations and personality, and 
aiRo because it may be necessary to present different combinations 
of facts to give correct pictures of different areas. 

I should like to refer to Ir. Unger's land use and agronomic 
mapping, developed from the topograhic maps published by the 
Topograhic Service, which was favourably commented on by Com
mi~:~l·don on the Inventory of World Land Use of the Geographical 
Vnion, Rio de Janeiro, 1956 57. Ir. Unger made use of the substan
tial 'N0rl< being done by other agencies in the same field, and his 
c1P"sifkation, designed in consultation with several specialists, was 
3cccepted the Bureau for Land Utilization in Bogor in 1952 ':'*). 

S1r•ce this example of co-operation, much time has passed. and 
nnw, I am afraid, many sections and department!;; are working on 
the problem individually, and without much liaison. The main agen
cie::: are: the Bureau for Land Utilization, the Bureau for Dams and 
.Hyd1·ology, the Geographic Institute of the Topographic Service, the 
Meteorological and Geogphysics Service, the Planning Division, the 
llesearch Institute of the Forest Service, the Institute for Soil Scien
ces, and the Agricultural Economics Sections of the Agricultural 
Facilltie~~ in various Universities. The Department of Geog-raphy of 
the Gacljah Mada University is a newcomer in this field, and in Sep
tember 1959 made a land use survey of the notoriously poverty 
stricken area of Gunung Kidul. 

It if> really high timP for experts working in various institu
tions on land use problems to get together, exhange notes, and come 
to a f'Qmmon agreement on the classification of land use mapping. 
For such an agreement, the . uggestion of the World Land use 
Inventory would form an admirable baHis for constructive clevelop
"lnent. 

LAPOHAN TEAM PEMERIKSAAN G{TNCNG U~A-UNA 

Si.wtu team pemeriksaan Gnnung Una-Una jang terdiri dari Dja
v:at~n t;eologi "Lrusan Volkanologi Bandung, Lembaga Meteorologi 
clan Geofisik Djakarta dan Institut Teknologi Bandung, telah sele-

,. *) Teetona: Vol. -!2 No. 1 2, Bogo1·, 1952. 
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·ai menjelidiki guuung- Una-Una jang dilaksanakan pada tanggal G 
Djuli 1960 s/ d 9 Djuli 1960 jang lalu. 

Gunung Una-Una terletak eli Sulawesi Tengah. Sebelum diadakan 
penjelidikan tersebut diatas Gunung Una-Una disangka aktif dan me
ngakibatkan gempa jang membel'ikan bentjana pada rakjat Una

na. 
/1 dllpun kesimpulan dari pemeriksaan terse but adalah : 

1. Gempa bumi jang diraf:akan pada tanggal 20 Mei 1960 dan 
}Jada hari-hari berikutnja adalah gempa tektonik, jang ber
pusat didalam !aut sebelah selatan pulau Una-Una. 

2. l\Iengingat keadaan kerusakan diberbagai tempat dipulau 
tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa hyposen
trum adalah dangkal dan terletak ticlak djauh clari Kololio, 
sebuah tempat disebelah selatan pulau Una-Una. 

:J. Gempa tersebut disehabkan oleh geseran dan patahan dalam 
kerak bumi dan sama sekali tidak ada hubungan clengan ke
giatan gunung api dipulau Una-Una. 

4. Gempa tektonik jang kuat sekali dan berpusat didekat gu
nung api dapat mempengaruhi Kegiatan kerdja dari gunung 
tersebut, sebagai terdjadi di Chili baru~ ini, akan tetapi gem
pa di Una-Una ini sama sekali tidak mempengaruhi kegiat
an dari gunung Una-l na atau Gunung Tjolo. Sesudah 
diadakan pemeriksaan dipuntjak maka ternjata, bahwa gu
nung Una-Una adalah dalam keadaan tenang, sehingga rak
Jat Una-Una tidak perlu ehawatir akan letusan gunung 
Una-Una dalam waktu dekat. 

f). Rakjat pulau Una-Una sementara masih akan merasa gempa 
jang pada hakekatnja adalah after shocks. Gempa susulan 
ini makin lama akan makin berkurang, baik frekwensi mau
pun intensiteitnja. 

h. Untuk djangka waktu lebih kurang dua bulan seorang pega
wai dari Urusan Volkanologi ditempatkan di Kololio dengan 
sebuah alat pentjatat gempa bumi guna mengikuti djalan
n,ia gempa pada waktu jang akan clatang. 

REAKTOR ATOM DI DJAKARTA 

Direktur Dewan Tenaga Atom Indonesia Prof. Siwabessy jang 
ban1 kembali dari kundjungannja di Uni Sovjet bersama MP Djuan
da mengatakan bahwa dalam rangka perdjandjian bantuan kredit 
Uni Sovjet kepada Indonesia, akan dibangunkan sebuah reaktor 
atom diclekat Djakarta jang berukuran antara 1000 dan 2000 kw. 
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PemiJangunan reaktor atom jang meliputi beaja 5 000.000 dollar itu 
akan mulai dilakukan pada tahun 1961 dan diharap dapat siap 3 atau 
1 taht.n kemudian. 

Prof. Siwabessy menambahkan bahwa disekitar reaktor atom 
itu akan dibangunkan pula kompleks penjelidikan2 tenaga atom, pu
sat pendidikan dan latihan. 

Disamping reaktor atom didekat Djakarta itu, akan dibangun
kan pula sebuah pusat penjelidikan atom jang lebih ketjil di Jogja. 
Pusat penjelidikan ini akan bekerdja bersama-sama dengan Univer
sitas Gadjah Mada. 

2. I nternasional 

PAMERAN PENERBI'fAN ILMIAH TENTANG 
,PACIFIC SCIENCE" 

l'ada Kongres ke-X Pacific Science jang akan berlangsung dari 
tanggal 21 Agustus sampai 2 September 1961 bertempat di Univer
sitas Hawaii akan diselenggarakan suatu pameran penerbitan ilmiah 
mengenai ,Pacific Science". 

PcnerbiF dan lembaga~ ilmiah mulai dari sekarang diundang un
tuk mt~milih tidak lebih dari 20 matjam penerbitan jang terbaik, baik 
mem~enai isi maupun bentuknja jang terbit sedjak tahun 1956 sam
pai sekarang dan mengirimkannja ke Bishop Museum di Honolulu 
sebelum berlangsungnja pameran. 

Pameran ini merupakan kesempatan jang baik sekali bagi para 
penHbit dan lembaga:! ilmiah untuk memperkenalkan setjara lebih 
luas nama badan penerbit dan penerbitannja kepada lebih kurang 
1.500 ssrdjana dari berbagai negara jang akan menghadiri kongres 
terse but. 

3egara2 anggota Pacific Science Association jang diundang un
tuk ikut serta dalam pameran ialah negara2 : Pulau Samoa, Argen
tina, Australia, Brunei, Kambodja, Kanada, Chili, Taiwan, Columbia, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Fiji, Perantjis, Daerah2 Perantjis 
di Oceania, Guam, Guatemala, Hawaii, Honduras, Hongkong, Indo
nesia, Djepang, Korea Selatan, Laos, Macao, Malaya, Mexico, Irian 
Barat (Belanda), New Caledonia, New Zealand, Nicaragua, Borneo 
Utara, Panama, Peru, Philipina, Portugis, Timor Portugis, Kepulau
an Ryukyu, Serawak, Singapura, Muang Thai, Tonga, Uni Sovjet, 
Ing!;f'ri~ dan Irlandia Utara, Amerika Serikat, Daerah2 Trustee A.S. 
dikepulauan Pacific, Vietnam Selatan, Daerah2 Western Pacific High 
Commission dan Samoa Barat. 

J.lisamping itu diundang pula negara2 bukan anggota tetapi ikut 
diundang untuk menghadiri kongres jaitu negara2 : Bolivia, Birma, 
Denmark, N orwegia dan Swedia. 
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Buku2 , monografP, madjalah~ (bukan kutipan) dan penerbitan 
lainnja terutama mengenai Pacific Science jang akan ikut dipamer
lcan harus sampai sebelum tanggal 1 Djuni 1961 dan ongkos pengi
rimnn di.tanggung oleh peserta pameran sendiri. Bidang~ penerbitan 
jang diterima untuk pameran ialah : 

1. Geophysical Sciences 
2. Biological Sciences 
3. Public Health and Medical Sciences 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Agricultural Sciences 
Forestry 
Conservation 
Anthropology and Social Sciences 
Geography 
Science Information 

P~ncrbitan jang bukan dalam bahasa Inggeris, Perantjis dan 
Djerman harus disertai terdjemahan djudul dan daftar isinja dalam 
bahasa Inggeris. Penerbitan dalam bahasa Timur harus tertjetak 
dalam tulisan Latin dan djuga diterdjemahkan djudul dan daftar 
isinja. 

Semua penerbitan dialamatkan kepada: Secretary General, Tenth 
Pacific Science Congress, Bishop Museum, Honolulu 17, Hawaii. 

3. Asing 

BEASISWA FORD FOUNDATION. 

Jajasan Ford Foundation telah memberikan beasiswa untuk ta
hun adjaran 19601 1961 kepada mahasiswa!! Amerika Serikat dan 
Canada beladjar di Asia, Negara:! Pasifik, Afrika, Timur Dekat dan 
Eropa. 

Sampai dengan bulan Djuli, 1960, Ford Foundation telah mem
bcrib.n beasiswa untuk mengadakan research di Indonesia kepada 
Mrs Ruth Blaut, Clark Cuningham, Daniel Lev, John Smail, David 
Mozingo dan Alan M. Stevens. Mereka ini melakukan research rna
sing~ dalam bidang:! antropologi, antropologi sosial, pemerintahan, 
sedjarah, ilmu politik dan linguistik. 

Selama 9 tahun (1952-1961) Jajasan Ford Foundation telah mem
berikan beasiswa kepada 911 mahasiswa dari ber-bagai!.! negara di
scluruh dunia. 
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PEMENANG PUBLIC WELFARE MEDAL TAB 1960 

National Academy of Sciences Amerika Serikat mengumumkan 
babwa Public Welfare Medal telah diberikan kepada Dr. Alan T. Wa
terman, Direktur National Science Foundation ~ tangnl 26 April 
1960 jang lalu. 

Public Welfare Medal itu diberikan tiap2 tahun bpada ora.qA 
jug berdjasa dalam usahanja menggunakan ilmu penptahuan a
tuk kesedjahteraan umat manusia. 

Jang mendjadi dalar ~ pemberian medali iDi iaJa1i 1/18111itP. 
dian J..epada kese4jahteraaa umat manusia dengan m~ ll
mu peaptahuan. djadt bUaa prestaai jang ditjapai uDtuk lllell,jeli
dild seauatu Dmu ptng'etahuan jang chusus. Pemenang hadiah 
Public Welfare Kedal talnm 1969 ialah Lt. Gen. James H. Doolittle. 



PERTEJ!UAN JLMIAH 

1. Dalam N egeri 

SYMPOSIUM GULA INDONESIA 

llalnm bulan Pebruari 1961 jang akan datang Persatuan Pena
sehat 'leknik Kimia dan Pertanian Perusahaan~ Gula bermaksud 
menjelenggarakan suatu Symposium gula Indonesia, jang akan me
liputi l•idang~ Teknik, Kimia, Pertanian, Ekonomi Sosial dan lain2 

ja.JJg ada sangkut pautnja dengan industri gula pada umumnja. 
Tudjuan mengadakan Symposium ialah : 

1) Menjelenggarakan tjeramah ilmiah dan diadakan diskusi 
mengenai perkembangan kemadjuan perindustrian gula 
Indonesia untuk memperluas pengetahuan peserta~ Sympo
sium. 

2) Dengan berkumpulnja penasehaF direksi dan pemimpin/ 
kepala bagian dan paberik gula, maka dapat diadakan penu
karan2 pengalaman, sehingga pedjabaF tidak tenggelam 
dalam pekerdjaan steril/routine. 

3) Mempererat kerdjasama antara pedjabat kultur teknik da
lam lingkungan perindustrian gula. 

Symposium ini akan diikuti oleh anggota~ Persatuan Penasehat 
Tekni1~ Kimia dan Pertanian Perusahaan~ Gula dan pemimpin, kepa
lu paberik, masinis tingkat I tiap:.! paberik gula. 

rc.11itia akan meminta ahli~ dari Stanvac dan Shell untuk mem
berikan tjeramah mengenai ,Pelumuran Mesin Diperindustrian 
Gula dan Pemakaian Insekticla/Herbisida dalam Perindustrian 
Gula". 

~~~lain itu akan diminta pula sardjana:! dari Institut Teknologi 
Bandung, Universitas Gadjah Mada bagian Pertanian/Teknik dan 
Universitas Indonesia bagian Pertanian untuk memberikan prasar
an2 ;lembaran kerclja. 

Panitia penjelenggara Symposium tercliri dari : 
Ir Liem Tjhiang Hwat (Koordinator) 
Ir Noerjono 
Ir Suharto 

!Jemmat clapat menclaftarkan namanja setjara tertulis se1am
b£t-l~.mbatnja pacla tanggal 1 Djanuari 1961 kepada Panitia. Semua 
surat rn1mjurat mengenai symposium ini clialamatkan kepada : 

Panitia Symposium Gula Indonesia, Persatuan Penasehat Teknik, 
Kimia dan Pertanian Perusahaan:! Gula Indonesia, Djalan Merak No. 1, 
Surabaja. 
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Mr M. Hussyn Umar mengemukakan antara lain betapa pada 
waktu ini bangsa Indonesia senantiasa menghadapi konfrontasi de ... 
ngan unsur2 kebudajaan luar jang paling achir, jang meliputi pula 
tata-tjara hidup sehari-hari. 

M.f;nurut Mr Hussyn Umar sikap jang terbaik daripada kaum 
intelligentsia Indonesia terhadap segala matjam pengaruh itu ialah 
menerima apa jang sesuai dengan sifat dan watak bangsa kita pada 
umumnja. Apa jang datang sebagai jang bersifat sepintas lalu, jang 
pada waktu achir2 ini begitu mendjalari para pemuda kita dibidang 
kesenian dan tata-tjara hidup sehari-hari akan d:iseleksi setjara 
natuurlijk dengan sendirinja oleh kesadaran nasional kita sendiri. 
Tugas penguasa dan kaum intelligentsia hanjalah membantu dan 
n,emp~rtjepat proses seleksi tersebut tidak dengan larangan, paksa
an atau peraturan2, tetapi dengan memikirkan dan menjediakan sub
stitusinja. Disinilah tampillagi kedepan peranan pendidikan sebagai 
alat pembentukan bangsa dan masa depannja. 

MUKTAMAR PERTAMA LIGA PEMBERA TASA 
PENJAKIT PARU• SELURUH INDONESIA 

Pada tanggal 3 September 1960 selama 2 hari di Bandungan de
kat Ambarawa (Djateng) telah dilangsungkan Muktamar ke-1 Liga 
Pen,berantasan Penjakit Paru2 seluruh Indonesia. 

~lama muktamar telah dibitjarakan prasaran2 tentang ,.Peran
an Pendidikan/ Penerangan tentang tbc untuk masjarakat umum" 
oleh Dr Moh. Hasan dan oleh Ngumar Said diuraikan tentang ,Djamin
an sosial Buruh dalam usaha mentjegah mendja.larnja tbc" dan 
,.Aspek2 sosial dari penjakit tbc & pemberantasannja" oleb Kepala 
L.P.S.RI. 

SIDANG KE-13 KOMITE WHO 

Sidan&' ke-13 Komite WHO (World Health Organization) untuk 
dAerah Asia Tenggara pa.da tanggal 22 Agustus 1960 telah dibuka 
oleh Menteri Kesehatan R.I., Brigdjen Prof. Dr Satrio, di Bandung. 
Delegasi2 dari Mganistan, Birma, Sailan, India, Indonesia, Nepal, 
Thailand, Portugis dan lnggeris hadir dalam sidang tersebut, disam
pjng utusan2 dari Dewan Bantuan Telmik PBB. Dana bagt Kanak• 
PBB, FAO dan organisasi non-governmental lainnja. 

Dalam sida.Dg k!&-18 WHO ini telah terpilih Dr Saiful Anwar (Ke
tua Delenai ladonesia) sebagai ketua sidang. Sidang teJah meDde
Jipl"kaft lapo1'811• mengeDai situasi kesehatan didutah Asia Teaaara 
oleb Direktur WHO u·ntuk Asia Tenggara, Dt C. llaDL 

• 



Dr W .A. Karunaratne, Ketua sidang Komite ke-12 jang mengun
durk~.n diri telah meminta perhatian hadirin, agar ,kita harus me
n1andang bagian!! pemeliharaan penderita diluar rumah sakit sebagai 
pusat perhatian jang paling strategis dari segala usaha kegiatan ke
sehatan, karena dalam bagian inilah akan timbul suatu permulaan 
penjakit". 

Menteri Kesehatan Dr Satrio mengemukakan, bahwa kesulitan 
tenaga dokter di Indonesia selama 10 tahun ini (800 orang tahun 
1950) :Jkibat kemerdekaan (500 dokter Belanda meninggalkan Indo
nesia) telah dapat ditutup clengan mendidik sedjumlah besar tena
ga2 medis dan paramedis (450 dokter, 250 dokter gigi, 100 apoteker, 
2531 l·irlan, 1952 perawat, 7667 djururawat, 1756 asisten apoteker 
dan L!l'i analis) disamping 300 orang dokter asing atas kontrak 
R.I. 

2. Luar Negeri 

CONFERENCE ON OCEANOGRAPHIC RESEARCH 

Dr Gatot Rahardjo, anggota staf Lembaga Penjelidikan Laut
Lembaga Pusat Penjelidikan Alam - Departemen Pertanian telah 
kembali di Djakarta dari perdjalanannja ke Kopenhagen dan Hel
shlki. 

Dr Gatot telah menghadiri UNESCO Inter-governmental Con
ference on Oceanographic Research jang telah berlangsung dari 
tanggal 11 sampai dengan 17 Djuli, 1960 di Copenhagen. Konperensi 
ini dihadiri oleh wakiP dari 34 negara dan 13 organisasi~ interna
sionw. 

Kcputusan~ jang diambil konperensi ini a.l. adalah sebagai be
rikut : 

l. Memutuskan agar UNESCO dapat mengusahakan penam

(} 
'-• 

bahan anggaran belandja untuk tahun2 jang akan datang 
dalam rangka memadjukan oceanografi. 

Menj etudj ui dibentuknj a Intergovernmental Oceanographic 
Commission (I.O.C.) jang bekerdja dalam rangka kerdja 
dari UNESCO dengan tugas memadjukan dan mengintensi
\'eer penjelidikan ilmiah dari lautan dan mengkoordiner ke
inginan2 negara untuk mengadakan joint-research atau 
observation, penukaran2 peta2 , data, dan lain2• 

3. Menjetudjui usul K. Federov, delegasi Uni Sovjet untuk 
meminta kepada negara2 dan International Atomic Energy 
Agency (I.A.E.A.) agar diadakan pentjegahan pengotoran 



lautan (pollution of the oceans) jang disebabkan unsur:J 
atau material radioaktif dari pertjobaan2 sendjata atom in
dustrP. 

4. Menjetudjui Measures for the standa1·dization and intercali
bration of the methods and equipment - used in oceano
graphic research. 

Dr Rahardjo djuga telah menghadiri konperensi Special Com
mittee on Oceanographic Research (S.C.O.R.), International Coun
cil of Scientific Unions (I.C.S.U.) - pada mana Indonesia mendjadi 
anggota - jang dilangsungkan dari tanggal 17 sampai dengan 24 
Djuli l%0 di Copenhagen dan Helsinki. Dalam konperensi ini dibi
t.iarakan haP mengenai: bantuan2 equipment, laboratories, training 
courses bagi para junior scientists dan mahasiswa jang ikut serta 
dala:n International Indian Ocean Expedition jang akan diadakan 
rvdil tnhun 1961 sampai dengan 1964. 

SYMPOSIUM TUMBUW~AN DAERAH TROPIKA LEMBAB 

Anwari Dilmy, Kepala Lembaga Herbarium Bogoriensis, L.P.P .. 
A., Departemen Pertanian pada ianggal 10 September 1960 telah be
rangkat ke Coroka (Irian Timur) untuk mewakili Republik Indonesia 
dalam symposium tumbuh2an daerah tropika-lembab (the Vegetation 
of the Humid Tropics). 

Perlu diterangkan bahwa symposium mengenai tumbuh~an ini 
telah diselenggarakan pula oleh Madjelis Ilmu Pengetahuan Indo
nesia dan Unesco Science Cooperation Office di Tjiawi (Bogor) pada 
l:ulan Desember 1958 (lihat ,Berita MIPI", Th. III, No. 1, 1959). 
Sebelas negara Asia ikut serta dalam symposium di Tjiawi ini. 
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J:f;'WTA JJOI\L MEXTASI/l'glU'C'S'l'AJ\)l.4N 

TA~1BAHAN i\lAD.JALAJP PADA PERPl'STAKAAN 
i\l.I.P.I. SELA.:\TA BULA~ D.Jl'LI 1!)60. 

Islannc Culture. 

Disusun oleh 
Moertiningsih 

- Islamic Culture Board Hydcrabacl Deccan. 
- Vol. 34, no 2, 1960. 
- suatu madjalah triwulan jang mengemukakan tentang kebu-

daj aan Islam. 
La Revue du Caire. 

- Editor of La Vevuc du C'aire 
- Vol. 44, no 287, 1960. 
- Suatu warta tentang kebudajaan Mesir. 

Studii. 
- Academia Republicii Populare Romine. 
- Vol. 13, no 1, 1960. 
- Suatu warta jang membitjarakan secljarah Rumania. 

TAMBAHAN BUKlF PADA PERPl STAKAAN l\f.I.P.I. SELAMA 
BCLAX DJUNI DAN DJULI 1960 

Disusun oleh 
Iskiah 

Association Scientifique des Pays de L'Ocean Indien (PIOSA). Re
pertoire des l'rincipales Organisations Scienti.fiques de L'Oceon 
Indien. Tananarive, Imprimerie officielle, 1960. 20 p. 

- National Science Foundation, .. ational Academy of Sciences-Na
tional Research Council and the American Documentation 
Institute (Sponsors) Proceedings of the International Con
feTence on Scientific Information, Washington, D.C., November 
16-21, 1958. In two volumes. Washington, D.C'., National Aca
demy of Sciences-National Research Council, 1959. Vol. I, 
812 p Vol. II, 812-1635 p. 

- Demeo Demeo Library Supplies lfJ :)fJ-1/160 Catalog. California, 
Demeo, 1960. 96 p. 

- Fisher, Harrison. Today's business machines. Chicago, American 
Technical Society, 1959. 120 p. 

Gaylord. Gaylord Librwy Supplies 19.5,1J-J.IJ6'0 Catalog. New York, 
Gaylord and Bros, Inc., 1960. 71 p. 
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- Ranganathan, S.R. Retrospective bibliography of Asian learned pe
riodicals. Paris, Centre National de la Recherche Scientifique, 
Centre de Documentation, 1959. 69 bandes (microfilms). 

- Remmelts, J. and R. Moch. Soebekti Indrahadikoesoemo. The tear
ing of notched Aluminium foils. La Hague, Martinus Nijhoff, 
1959. 8 p. 

- Whitaker, J. and Sons. Whitaker's Almanac 196U. London, J. Whi
taker & Sons Ltd., 1959. 1188 p. 

-Wren, R.C. Potters New Cyclopaedia of Botanical Drugs and Pre
para#iQIYl.8.. London, Potter & Clarke Ltd., 1959. 400 p. 

PA ITIA PERPUSTAKAA DA DOKUME TASI DA PA ITIA 
KE-ARSIPA LEMBAGA ADMI ISTRASI NEGARA 

Dengan Surat Keputusan Menteri Pertama, dalam bulan Mei 1960, 
Pemerintah telah membentuk dua buah panitia untuk perpustakaan, 
dokumentasi dan arsip. Tugas dari kedua panitia tersebut ialah : 

a. Mentjari keseragaman dalam sistim, metodik dan teknik per
pustakaan, dokumentasi dan kearsipan serta keseragaman is
tilah2. 

b. Merantjangkan surat-keputusan Presiden dengan peraturan2 

mengenai keseragaman perpustakaan dinas, dokumentasi dan 
arsip; 

c. Memberi laporan berkala tentang segala sesuatu jang telah 
dihasilkan panitia2 tersebut. 

Seperti diketahui, Lembaga Administrasi egara sudah sedjak be
berapa tahun didirikan dengan maksud memadjukan roda administrasi 
Pemeriatahan. Demikianlah kedua djenis panitia tersebut diatas ter
bentuk dengan inisiatif dari Lembaga ini dan sekretariatnjapun dise
lenggarakan oleh Lembaga Administrasi egara. 

edua djenis panitia diberi kuasa meminta keteranganll jang di
anggap perlU untuk melakukan kewadjibannja dari semua Departe
men Djawatan atau badan Pemerintah jang lain. Demikian djuga 
kedua panitia berhak meminta keterangan dari orang2 jang pantas 
atau para ahli dalam lapangan2 jang mendjadi tugas panitia. 

Kini kedua panitia telah sibuk melaksanakan tugasnja dan sedang 
mt!mbitjaralcan berbagai persoalan j ang menjangkut bidang masing2. 
Dengan adanja kedua panitia tersebut diatas, mudah2an segala ke
kurangan jaag didapati dalam duma perpustakaan, dokumentaai dan 
arsip Indonesia dapat diperbaiki. 



Susunan kedua panitia tersebut a.dalah ::;ebag-ai uerikut : 
A. Panitia Kearsipan lenliri dari : 

1. Drs llacli Abubakar - Kantor Arsip Na::;ional. ang-
gota merang-kap ketua; 

2. ~laryun Sudirohadiprodjo - Departemen Kesedjahteraan 
Sol-lial, anggota; 

3. Drs Sajono (Komisaris Tk. 1) - Markas Besar Polisi Komisa
riat Djakarta Raja clan Se
kitarnja, ang-gota; 

4. Soewahono - Departemen Perhubungan 

5. Drs Slamet Wijadi Atmosu
darmo 

Laut, anggota; 

- Lembaga Administrasi N e
gara, anggota; 

B. Panitia Dokumentasi dan Perpustakaan terdiri atas : 
J. '.:\Ir P.W. Blogg - Departemen Perhubungan 

Laut, anggota merangkap 
ketua; 

2. O.D.P. 'ihombing - Departemen Penerangan, 
anggota merangkap wakil 
ketua; 

3. Suwati Sumarsidik M.A. - Sekolah Perpustakaan, ang-
gota; 

4. Winarti Partaningrat, M.S. - Madjelis Ilmu Pengetahuan 
Indonesia, anggota ; 

5. Rusina Pamuntjak, M.A. - Pengurus P.A.P.A.D.I. Tja-
bang Djakarta Raya, anggo
ta. 

<i. Kapten Udara Gu::;ti Endeng ·- Perhimpunan Ahli Perpusta
kaan, Arsip clan Dokumenta
si (PAP ADI) Pusat, anggo

7. 11oeljono 

8. R. Kosim Adisaputra 

!>. Harcljono Prawirosoediro 

ta. 
- Lembaga Administrasi N e

gara, anggota ; 
- Kepala Bagian Pendidikan, 

Departemen Dalam N egeri. 
anggota; · 

- Sekretaris. 

PENGUMUMAN KURSUS ,TATA PUSTAKA" 

Pacla tanggal 2-8-1960 telah dibuka Kursus ,Tata Pustaka" oleh 
Perhimpunan Ahli Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Indone
sia (PAPADI) Tjabang Djakarta, di Medan Merdeka Selatan 11, Dja-

47 



karta. Peladjaran pertama telah dimulai pada tanggal 4-8-1960 jang 
diikuti oleh 28 orang, semuanja adalah pegawai:J clari kantor2 Peme
rintah dan Swasta. 

I.amanja kursus 3 bulan dan setelah lulus test, kursus akan di
beri aertU»ikat tingkat A. Kemudian kursis dapat melandjutkan ke 
tingkat B, jang lamanja djuga 3 bulan. Pembukaan tingkat Bini akan 
diumum~ kemudian. 

Kursus diberikan pada sore hari selama 8 hari dalam seminggu. 
Mata peladjaran jang diberikan pada tingkat A ialah : 

1. a. Pengantar Dmu Perpustakaan, 2 djam seminggu selama 1 bu
lan, oleh Nn. Rusina Pamuntjak, Kepala Perpustakaan Sedja
rah Politik dan Sosial di Djakarta. 

b. Pengetahuan tentang penerbitan di Indonesia, 2 djam seming
gu selama 2 bulan (sebagai landjutan 1. a.), oleh Sdr. Liem 
Tjjauw Hiang, Kepala Blbliografi Gunung Agllng di Djakarta. 

2. ME!ngkatalogus, 4 djam seminggu, oleh Nn. Martini, Perpusta
kaan Lembaga Kebudajaan Indonesia di Djakarta. 

3. asl, 2 djam seminggu, oleh Sdr. J .. B. Tairas, Dosen 
Sekolah Perpustakaan di Djakarta. 

•· Pengantar bahan reference, 2 djam seminggu, oleh Nn. Soenarti 
Soebadio, Dosen Sekolah Perpustakaan di Djakarta. 

5. Pelrierdjaan teknis, 2 djam seminggu, oleh Sdr. Moerjono, Ke
pala Perpustakaan Departemen Dalam Negeri. 

Alamat Sekretariat: j. M. Pendit (Koordinator), d/a Sekolah 
Perpustakaan, M'edan Merdeka Selatan 11, Djakarta. 



pat daiam perpustakaan mereka. Hasil pemeriksaaa iDi l8IPI'& 
dilaporkan kepada/ diambil oleh Perpustakaan Negara untuk kemudi
an diberitahu~ ~pada perpustakaan2 jang menanjakan. Set;eWt 
menerima djawalban dar1 Perpustakaan Negara diperpustakaan mana 
suatu buku/madjalah daptt dt ~mukan, perpustakaan jang mena
njakan mem~ritahukan kepada pengundjungnja dan mempersilah
bnnja datang keperpustakaa:il jang memiliki buku.2 madjalah2 

tennnkaud. 
Pr.da dasarnja rentjana ini terbatas hanja untuk buku2 dan nm.; 

djalah-madjalah dalatn bahasa dan penerbitan asing. l,tenJ:inl'&t 
adanja resiko hi~ dan terbatasnja persediaan buku~ madj;tlall2, 

Ptorpu takaan !: t dak minta agar salah satu perpustakaan me
mindjamkan baha batjaannja kepada lain perpustakaan. j\tau, 
dengan perkAtaali in, belumlah mungkin untuk mengadakan ,Inter
Library Loah". 

Kelak, hila kesulitan2 seperti tersebut diatas telah dapat diata 
denpn m4dab ,Inter..;Library Locating Scheme" ini dilandj 
dengan ,Inter-Library Loan". 

Bentjana ini, Inter-Library U>eatina: SCheme "':J:J~~ 
dil~kall · a oleb Pe u.sta.QIUI2 ~ ~~- ....... _"'""' .. ' 

DeniM anWi, ~ a. 



ANEKA flERITr1 

KAPAL ,DIAMANTINA" MENJELIDIKI PERAIRAN DEKAT 
P ANTAl INDONESIA 

Saudara Soeriaatmadja, Kepala Lembaga Penjelidikan Laut Dja
karta dan Major Wardiman, Kepala Bagian Hidrografi Angkatan 
Laut Republik Indone::;ia telah ikut serta dalam pelajaran kapal penje
lidikan H.M.A.S. ,Diamantina" dari Angkatan Laut Australia. 

KalJal .,Diamantina" telah melakukan penjelidikan laut sebagai 
st>bagian dari sumbangan Australia kepada Program Oceanografi 
clari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pelajaran kapal tersebut telah 
berlangsung dari tanggal 7 Djuli 1960 sampai 28 September 1960. 

Rombongan ahli ~ oceanografi dari kapal ,Diamantina" dipim
pin ol€h tuan Jitts dari DiviRion of Fisheries and Oceanography dari 
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization 
\CSIRO). Anggota~ lainnja ialah: N. Dyson (produktivitet), F.N. 
Davies (hidrologi), J. Staniforth (hidr ologi) , R. A. Bradley (zooplank
ton) dan B. D. Scott (phytoplankton). 

P01~jelidikan tersebut telah membawa ,Diamantina" melalui se
lat Malaka, Singapore, selat Sunda, pantai Selatan pulau Djawa lalu 
l\etimur, melalui selat Lombok, keutara melalui pulau Sumbawa, ke
mudian keselatan melalui selat antara pulau Sumbawa dan Flores, 
lalu 1\c Dilly, Timor, dari sini keutara lagi kelaut Banda dan melalui 
bagian utara dan timur pulau Aru keteluk Carpentaria. Kapal ter
sebut pada tanggal 12 Agustus 1960 telah tiba eli Tandjung Priok 
untuk rr.elakukan kundjungan singkat selama 2 hari. 
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Tudjuan pelajaran kapal ,Diamantina" adalah untuk: 

a. Mempeladjari pengaruh daerah garis lintang pacta besarnja 
pergantian sehari-hari dari djumlah~ produksi primer dari 
zaF organis, dan meluaskan djaringan pos~ oceanografi jang 
diperoleh dari pelajaran~ lebih dahulu kearah barat, terutama 
kedaerah chatulistiwa sebelah timur dari Lautan Hindia jang 
masih kLu·ang diketahui. 

b. Menentukan besarnja gerakan keatas dari air laut disekitar
pantai barat laut Australia dan pengaruhnja pacta zaF ma
l:anan dan produksi primer dibagian laut itu. 

c. Menjelidiki sifat~ djumlah air dari !auF Arafura dan Timor 
jang dangkal. 

<l. Menentukan sumbangan !auF Asia Tenggara kepada struk
tur hidrologis clan produktivitet dari aliran~ chatulistiwa di
bagian !aut itn. 



PERRETUDJUAN KERD.JASAMA KEBUDA.JAAN ANTARA 
REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA·~ ASING 

Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Irak, Repu
blik Rul-jat Rumania, Republik Rakjat Hongaria dan Republik Cuba 
teiah diadakan suatu persetucljuan kerdjasama kebudajaan jang rna
sing~ ditanda tangani pada tanggal 5 April 1960, 14 April 1960, 17 
April 1960, dan 13 Mei 1960. 

Per:-;etudjuan ini pada garis besarnja berkisar dalam lapangan 
ilm iah clun pengadjaran, kesmmsteraan dan kesenian clj uga meliputi 
pprs <1an kundjungan clelegasi~ dari lembaga~ ilmiah. 

Sclandjutnja pen;etudjuan huli antara Jain meliputi haF sebagai 
llC'rikut : 
1. l\Iengadakan pertukaran mahaguru~ pada perguruan tinggi, ahli~ 

<1:tl:~m lapangan ilmiah dan pengadjaran, selain itu alum meng
hacliahkan beasi::~wa pada warga dinegara masing:! untuk melan
d.iutkan pelacljarannja dalam Japangan pekerdjaan penjelidikan 
menerima pendiclikan teknis. 

2. :vrengadakan pertukaran bahan~ antara bidang~ ilmiah dan ke::~e
nian umpamanja meliputi bidang oerpustakaan nasional, museum 
ilmiah, kesenian ::~ed.iarah dan lain-lain. 

~- Berusaha akan memperkenalkan negara masing:! dan memper
kokoh hubungan dengan segala jang ada seperti buku~, batja
an, pameran~ kesenian dan ilmu~ pengetahuan dan kundjungan 
d~1ri kaum tjerdik pandai, mahasiswa~ serta mendorong kerclja
sama antara perkumpulan~ teknik dan perkumpulan~ kesusaste
raan jang setjara resmi telah diakui oleh pihak masing~. 

4. Meugusahakan untuk mempermudah penukaran dari bahan~ pen
clillikan dan kebuclajaan, termasuk buku~, madjalah 2 berkala, pe
nerbitan lainnja serta akan menterdjemahkan bahan~ penclidikan 
_iLng- terpilih dan penerbitan-penerbitan kebudajaan. 

ZINJANTHROPUS DITEMUKAN 

l\Ienurut laporan ,National Geographic Society" Perhimpunan 
Jlmu Bnmi Amerika Serikat di Washington, disebuah djurang Oldu
vai eli Tanganjika telah ditemukan tulang manusia jang paling tua 
jang pernah ditemukan kira~ 1000 abad lebih tua dari ,manusia~ 
primitif jang tersohor" jaitu Manusia Peking dan Manusia Trinil 
(;Java Man). 

Janv menemukan tengkorak tadi adalah Dr R.S.B. Leakey se
oraug ahli archeologi Inggeris jang terkenal clan kurator Museum 
,Cor.VtH1on" di Nairobi (Kenya), jang mulai hekerclja didjnrang ter
sebut dalam tahun 1931. 
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Tengkorak tadi adalah tengkorak Reorang pemucla berumur kira2 

18 tahan. Tengkoraknja hampir lengkap, hanja geraham bawahnja 
jang tid~k ada, tertimbun dalam batu lunak dan remuk;! mendjadi 
400 keping lebih. Perkiraan umur 18 tahun itu clidasarkan Leakey 
atas ¥cnjataan bahwa gigi bung:mnja maRih utuh .'-lama sekali dan 
kedua belah tengkorat rapat. 

Dr Leakey menerangkan bahwa ia telah memberi nama ,Zinjan
thropus"· a tau ,Man usia Afrika Timur", kepada ,man usia tel'tua di
dunia sedjauh pengetahuan orang itu. Selandjutnja diterangkan 
bahwa gigi geraham besar~ dan taring~ serta gigi~ depan ketjiP itu 
menunc1jukkan bahwa ,Zinjanthropus'' dasarnja adalah manusia jang 
lazimnja makan tumbuh~an tetapi mungkin djuga memakan bina
tr..ug lu!tjiF sadja. Otaknja ketjil tetapi lengkung pipinja dan tulang2 

pelipifmja dibelakang lobang telin~•a sebanding dengan manusia za
man sekarang . 

... ~~lain hasil penggalian ta<li Dr Leake~· telah menemukan Imla 
seLuah fosil, clan banjak alaF zaman purlnt kala dan tulang~ dari 100 
matjam lebih binatang~ jang sekarang :-;udah tidak acla lagi. Beberapa 
binatang-2 tadi sang-at besar tubuhnja dan rupanja sangat mengeri
!,an. 

Antara lain babi pra-secljarah jang besarnja menjamai badak, 
seekor domba jang tingginja sampai 6 kaki, seekor monjet jang fan
tastis besarnja dan Reekor bunmg jang mungkin lebih he::-;ar lagi dari 
burung Moa jang tingginja 12 kaki. .Mon a<lalah djenis hunmg jang 
dizaman dulu tinggal di New Zealand, tetapi sekarang- suclah tidak 
acla la(Yi. 

GELAR DOCTOR OF PHILOSOPHY I EDT.'C'ATION. 

Pada bulan Djuli, 1960 telah sampai di Djakarta Sdr. M. J.VIaka
giansar setelah selama 3 tahun beladjar pada Graduate School of Arb; 
and Sciences, Harvard Universit~·. Amerika Serikat. 

Pada Harvard L'niversit.v ini Sdr. Makagiansar telah memper
c,leh gelar Doctor of Philosophy in Education dengan clissertasi jang 
berdjudul On Indoch'inatio11. 

Sebelum belqdjar pada Harvard Univer::-;ity, Sclr. Makagiansar 
tel~h mr.mperoleh gelar M.A. in International Affairs pada Johns Hop
kins University dengan skripsi A Study of the Pn),'r.llf tatus of 
the Wa1·sa1c Conve11tion itl the DPveloJI!fletlt of l11tc1'1Wfirmol Ait· 
Law and an A.nal)Jf:is of its FNtsil>iliticf: Toll'ard Rn•isiou. 

i\iahagiansar M.A. - Ph.D. pernah memegang djabatan Sekreta
ris Umum MIPI pada tahun 1957 dan scmencljak tahun 1956 hingga 
kinl memangku djabatan sebagai Anggota Panitia Perantjang Oto
nomi untuk Perguruan Tinggi. 
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AKBAR DJUHANA BEKERDJA PADA SEKRETARIAT UNESCO 

Sdr. Akbar Djuhana Wiradikarta, dosen luar biasa pada Fakul
tas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Padjadjaran, Ban
dung pada tanggal 28 Agustus 1960 telah berangkat ke Paris untuk 
memegang djabatan sebagai wakil pada Bagian Koordinasi untuk pro
jek Utama guna Memadjukan Penghargaan Timbal-balik antara Ni
lai2 kcbudajaan Timur dan Barat (Mutual Appreciation of Eastern 
and \Vestern Cultural Values) di Paris. Saudara Djuhana adalah war
ga Indonesia pertama jang memegang djabatan itu. 

Saudara Djuhana mendapat pendidikan Universitasnja dinegeri 
Ferantjis selama lebih dari 10 tahun dan mempunjai idjazah dari 
,L'ecole Nationale des Langues Orientale" (1952) terutama dalam 
bahasa Tionghoa dan djuga memiliki suatu ,Licence-deslettres" dari 
Fakultas Sastra (Sorbonne) 1957. 

PROF. MR DR PRAJUDI ATMOSOEDIRDJO 
KELUAR NEGERI 

Prof. Mr Dr Prajudi Atmosoedirdjo Direktur Lembaga Adminis
hasi .Kegara Djakarta telah menudju keluar negeri pada tanggal 8 
Agustus 1960 untuk melakukan perdjalanan dinas mempeladjari 
tjara2 crganisasi pendidikan pegawai di negeri2 Perantjis, Djerman 
Bar2.t, Inggeris, Djepang dan Vietnam. 

Beliau akan menghadiri konperensi sedunia untuk pendidikan 
orang dewasa jang diadakan di Montreal Canada jang diselenggara
kan oleh Unesco. Lama perdjalanan kurang lebih 3 bulan. 

INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL CONGRESS 

M[tjor Azwar Hamid, Kepala Balai Geografi, Dit. Top. A.D. telah 
kembali dari Stockholm sesudah menghadiri International Geogra
phical Congress jang berlangsung pada tanggal 6-13 Agustus 1960 di
kota tersebut. 

Kongres ini dihadiri oleh kira2 500 ahli geografi dan kartografi 
dari 62 negara. Disamping kongres djuga diadakan symposium dan 
excursi 2 ketempat2 jang penting bagi ilmu pengetahuan geografi. 

D<!pat ditambahkan bahwa Indonesia melalui MIPI adalah ang
gota lnlernational Geographical Union. 
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PENASEHAT TE AGA ATOM 

!'ada tanggal 5 Agustus 1960 telah tiba di Indonesia Glaudino 
Martins Vicente dari Portugal untuk bertugas sebagai penasehat da
lam bidang tenaga atom pada bagian Geologi, Institut Teknologi 
Bandung selama setahun. 

Kedatangan Glaudino diselenggarakan atas persetudjuan anta
ra vemerintah Republik Indonesia dan Lembaga Tenaga Atom Inter
nasional. 

GJaudino Martins Vicente jang berusia 38 tahun itu adalah se
orang insinjur pertambangan jang telah mentjapai gelar pada 
Higher Technical Institute di Lissa bon (Portugal). 

Beliau telah mempunjai pengalaman bekerdja selama 12 tahun 
terutama dalam lapangan pertambangan. Selama 5 tahun beliau men
djabat kepala insinjur pertambangan diberbagai-bagai pertambang
an uranium di Portugal dan selama 5 tahun jang terachir ini beliau 
mendja.bat sebagai pengawas dalam memeriksa tanah2 jang mengan
dung uranium dan bahan2 mentah lainnja. 

DR DAVID D. KECK DI INDONESIA 

Pada tanggal 16 September 1960 telah tiba di Indonesia, Dr 
David n. Keck, Program Director untuk Systematic Biology Pro
gram dari National Science Foundation, Amerika Serikat untuk me
ngadakan kundjungan singkat di Indonesia selama S hari. 

Dr Keck datang ke Indonesia dalam rangka kundjungan kebe
ber&l>a negara Asia. Salah satu tudjuan jang utama dari kundjung
an beliau ke Indonesia dan ke berbagai negara2 di Asia ini adalah 
untuk mengadakan pembitjaraan dengan ahli2 biologi dan mengun 
djungi lembaga2 biologi dari negara2 jang bermaksud untuk ikut 
serta pada International Indian Ocean Expedition jang akan dimulai 
dalam tahun 1961. National Science Foundation bermaksud untuk 
memheri bantuan jang besar kepada pekerdjaan research jang nanti 
akan dilakukan oleh ahli2 Amerika Serikat dalam Indian Oeean Ex
pedition itu. 

Berhubung dengan hal ini maka Dr Keck mengundjungi nega
ra2 jang abn ikut serta dalam Expedition ini untuk ntenindjau 
l~mbaga2 biologi, melihat keadaannja dalam hal peralatan (equip
ment), persediaan tenaga2 ahli (manpower) dan menjelidiki ten~ 
t$Dg kemungkinan sumbangan lembaga2 ini kepada lndian Oeean 
Expedition tenlebut. 

Pada tangpl 17 September Dr Keck telah menem.ut Prof. Sar
wono Prawirohardjo, ketua MIPI, Prof. Kusnoto Setyodiwlrjo, ang
gota Pengurus MIPI dan Ketua Panitia Kerdja untuk PenjeHdikan 



Laut, dan Prof. Soediman Kartohadiprodjo, Sekretaris Umum Biro 
MlPI. 

BeLelah pertemuan ini Dr Keck telah mengundjungi Lembaga 
Fenjelidikan Laut, Pasar Ikan dan menemui Sdr. E. Soeriaatmadja, 
Kepala Lembaga Penjelidikan Laut dan Dr Gatot Rahardjo, anggo
ta Staf Lembaga tersebut. 

Telah dikundjungi pula UNESCO Science Cooperation Office for 
South-east Asia, dimana Dr Keck telah menemui Dr V. Mikhailov, 
Deputy Director dari Office ini. , 

Di Bogor Dr Keck telah menemui Ir Sadikin Soemintawikarta, 
Direktur Lembaga Pusat Penjelidikan Alam (Kebun Raya Indone
sia) ch:.ri Departemen Pertanian, Dr Kostermans dari Lembaga Her
barium Bogoriense clan Sdr. Sampoerna Kadarsan, Kepala Lembaga 
Museum Zoologicum Bogoriense serta beberapa pedjabat~ staf lain 
c!ari Kebun Raya. 

rDda tanggal18 September 1960, Dr Keck clengan diantar oleh Ir 
Sadikin dan Dr Kostermans telah mengundjungi Lembaga Herba
rium Bogoriense, Museum Zoologicum Bogoriense, Lembaga Botani 
Umum 'I reub dan Kebun Raya Indonesia. 

Setelah kundjungan:! ini perdjalanan dilandjutkan ke Hortus 
Fegunungan Tjibodas. 

Pa<la tanggal 19 September 1960, Dr Keck berangkat ke Singa
pura t:ntuk seterusnja langsung kembali ke Amerika Serikat. 

JAMES E. CANRIGHT DI INDONESIA 

Pc;cla tanggal 9 September 1960 telah tiba di Indonesia James 
E. Canright be erta keluarganja. 

Jb.mes E. Canright adalah seorang Associate Professor of Bo
tany dari Department of Botany, Indiana University, Bloomington, 
Inuiana jang telah mendapat fellowship dari G. John Simon Guggen
heim M.omorial Foundation, New York untuk melakukan penjelidik
an2 di Kebun Raya Bogor mengenai tumbuh:!an jang berbunga biasa 
dari dat:rah Malaysia (research on primitive flowering plants of the 
.Malaysia Region). 

Penjelidikan ini akan berlangsung selama kira2 8 bulan. 
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ICHTISAR PEMBATJAAN. 

DUNIA DIMANA DARWIN HIDUP 
(George Gaylord Simpson, Science, 1 April 1960, 

Vol. 131, No. 3405, Hlm. 966-97 4). 

Disusun oleh 

Drs Sartono Kartodirdjo 

Pengaruh Darwin jang sungguh mendalam terletak pada kon
sepsinJH tentang evolusi jang mengubah pandangan dunia. Bukan 
alam fisik tetapi alam manusialah jang berubah sebagai akibat dari 
pcrabahan persepsi, ialah persepsi dari kenjataan evolusi jang me· 
law&n ~uperstisi dan menudju kealam rasionil. 

Dalam dunia modern hidup bertambah rasionil, karena kema
djuan2 ilmu pengetahuan, sehingga manusia tidak mengembalikan 
asalnja kepada lingkungan diluar prinsip~ materil. 

Darwin terkenal dan berpengaruh besar karena bukunja ,The 
Origin of Species" dimana ditjantumkan teorinja tentang evolusi dan 
ditundjukkan, bahwa sebab:! materil dari evolusi memang mungkin 
dan dapat diselidiki setjara ilmiah. 

Proses evolusi berseluk-beluk dan belum tjukup diketahui, teta
pi pengaruhnja selama satu abad besar pada sikap manusia terha
aap hidup dan diri sendiri. Menurut Darwin evolusi berdjalan dari 
paoses anorganis ke jang organis, dari binatang rendah ke manusia, 
djadi hidup adalah hasil dari proses alam. 

Peudapat umum kaum evolusionis dewasa ini ialah, bahwa ma
nusia tumbuh dari suatu proses evolusi. 

Evolusi adalah suatu prinsip umum dari hidup, suatu proses 
alamiah, inhaerent dalam sifat2 fisis alam semesta jang menimbul
kan hidup jang berkembang setjara terperintji dan progesif. 

Dunia dilukiskan oleh Darwin setjara berbeda dengan dunia me
nurut kepertjajaan. Manusia adalah bagian dari alam dan berkem
bang disamping pertumbuhan djenis2 lain, djadi tidak ada status 
istim~wa, djenis2 itu saling tergantung satu dari jang lain. 
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Empat factor pokok dalam evolusi ialah : 

1. seleksi alam, 
2. pewarisan tjiri2 jang diperoleh karena penggunaan 

atau ketidak-gunaan alafl, 
3. pewarisan tjiri2 sebagai akibat dari pengaruh 

lingkungan, 
4. mutasi dalam arti Iuas. 



Bermatjam-matjam interpretasi menimbulkan teori2 baru se
I•erti neo-Darwinisme, neo-Lamarckianisme dan Mutasionisme. 
Teori!! itu masing-masing menekankan hanja pada satu faktor evo
Iusi sadja. Theori evolusi modern sebenarnja memuat sintese anta
ra teori seleksi dan teori mutasi, mutasi membawa variasi2 baru 
sedangkan seleksi ialah faktor jang mengurangi mutasi jang meru
g-ikan dan memperbanjak jang sesuai dengan keadaan tertentu. 
Proses evolusi sangat kompleks dan gedjala evolusioner itu sesuai 
dengan keterangan:! dari palaeontologi jang membuktikan bahwa ba
njak djenis punah, adanja progressi dan kemampuan adaptasi. 

Vitalisme sebagai teori mengadjarkan, bahwa hidup itu suatu 
C;o,Sensi ~tau prinsip tersendiri jang tak terdapat dalam benda2 mati 
dan benda2 hidup menundjukkan tudjuan pada perkembangan, lagi 
pula bahwa essensi vital jang mempengaruhi evolusi. 

l\lenurut Finalisme sedjarah evolusi hidup mempunjai pola ter
tentu dan ada kemadjuan hidup kearah tudjuan final dan transen
dental. Baik Vitalisme maupun Finalisme berpendirian non
naturalistis dan non-materialistis berlawanan dengan evolusionisme. 

!\.&urn evolusionis menundjukkan bahwa evolusi berdjalan sesuai 
dengan perubahan dunia dan tidak untuk mentjapai suatu tudjuan 
tertentu. Ketentuan arah proses vital dapat diterangkan dengan se
lekgi ~dam. Vitalisme dikatakan hendak menempatkan haP superna
tural dalam dunia alamiah. 

Gambaran Darwin tentang dunia manusia pendeknja sebagai 
berikut: 

Dalam dunia semua jang hidup telah berkembang dari jang tak 
hiduv f"ecuai dengan proses alamiah serta materil. Evolusi terdjadi 
setjara kebetulan dan tidak mempunjai orientasi, tetapi ditudjukan 
untulc memperoleh dan mempertahankan hubungan adaptif antara 
organisme clengan lingkungan. 

Manusia adalah salah satu basil dari proses materil itu, ia ada
lab salah satu species dari binatang: djenis jang paling sadar akan 
dirinj<l dan mengetahui asal-mulanja serta kodratnja biologis. Ma
nusia telah memperkembangkan simbolisasi jang unik dan organisme 
jang mempunjai bahasa, sehingga dapat menjimpan pengetahuan 
rr..C'lamvaui ingatan individu. Manusia adalah jang paling mampu 
l)Jenjesuaikan cliri dan memperkembangkan kebudajaan sebagai 
adnptaPl biologis. Ketjuali itu manusia mempunjai kodrat moril jang 
unik. 

Proses evolusi tidak bersifat moril tetapi men~hasilkan bina
tang moril, a.l. karena mempunjai rasa tanggung djawab t erha.dap 
dirinja dan seluruh djenisnja. 
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orang2 jang mempunjai tudjuan2 rendah. Scientist dapat mentjegah 
atau mellgurangi bahaja dan kedjahatan itu. 

Dapat didesaknja penggunaan praktis jang berfaedah, a.l. mem
perlipatganda persediaan bahan makanan, mengurangi tekanan pen
duduk, rr.embrantas kemiskinan dan kelaparan. 

Dewasa ini negara!:! besar memandang lebih baik menggunakan 
uang untuk membunuh orang asing daripada mendjamin kehidupan 
rakjatnja. 

Adalah kewadjiban scientist untuk mengusahakan kemungkin
an:! jang- lebih memberikan harapan baik. 

Dalam dunia jang semakin dipersatukan setjara teknis, tidak 
mungkin hidup terasing dalam ,menara gading". Orang jang ber
pendirian bertentangan dengan organisasP jang berkuasa dan jang 
nengawasi aktivitet manusia ticlak ada di,menara gading" tetapi 
dikolong dibawah menara itu. Hidup demikian memerlukan kebera
nian. 

Sehcnarnja hal itu tidak perlu terdjadi apabila lebih banjak jang 
menundjukkan keberanian, sebab umum mengetahui, bahwa nasib 
dunia ini tergantung dari scientist2 • Mereka mempunjai kemampu
an Gntuk membentuk dunia baik, maka betapa susah-pajahnja atau 
bes:.1r risikonja, harus dilaksanakan. 
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KARANGAN 

Selajang Pandang Tentang : 

., AMERICAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT 
OF SCIENCE" 

Oleh 

Arifin Bey, M.A. 

Pendahuluan. - Kalau National Academy of Science merupakan 
suatu perkumpulan para kaum ,ningrat" dalam ilmu pengetahuan, 
maka "American Association for the Advancement of Science" me
rupakan suatu perkumpulan kaum ,ningrat" dan kaum ,peminat''. 
Keanggotaan pada National Academy of Sciences sangat terbatas 
dan pemilihan hanja didasarkan atas prestatie~ jang tinggi dalam 
salah satu bidang ilmu pengetahuan alam. Oleh sebab itu, dalam 
waktu berdirinja jang hampir 100 tahun itu, National Academy of 
Sciences hanja mempunjai anggota kira2 550 orang. 

Sebaliknja Association for the Advancement of Science jang 
pada tahun pembentukannja dalam tahun 1848 hanja mempunjai 461 
orang anggota, sekarang mentjatat tidak kurang dari 60.000 orang. 

Kiranja dapatlah dikatakan bahwa Academy bekerdja pada ting
kat tertinggi dan dalam kalangan tertutup, sedangkan AAAS (sing
katan nama organisasi ini) bergerak pada semua lapisan dari jang 
tertinggi sampai kepada jang terendah. Kalau kita mengatakan bah
wa keanggotaan pada Academy merupakan suatu kehormatan atas 
djasa2 jang telah diberikan kepada perkembangan ilmu pengetahuan, 
maka keanggotaan pada AAAS tidaklah terbatas pada djasa2 be
laka, tetapi djuga meliputi minat terhadap perkembangan ilmu dan 
usaha untuk mentjapai prestatie. 

Academy dapat dikatakan memadjukan apa jang telah berge
rak, sedangkan AAAS djuga berusaha untuk menanamkan bibit, 
memupuk dan memadj ukan. 

Sedjarah Ringkas - AAAS, sebagai suatu perkumpulan ilmiah 
jang meliputi semua tjabang ilmiah, baik alam maupun sosial-bu
daja, merupakan organisasi jang tertua di Amerika Serikat. Sebe
lumnja memang sudah ada organisasi2 ilmiah, tetapi usaha2 badan 
ini adalah terbatas. 

Bibit-bibit pembentukan AAAS barangkali dapat dikatakan 
mulai disemaikan pada tahun 1816. Pada tahun itu beberapa pe
muka Amerika, diantaranja John Quincy Adams, John C. Calhoun, 
Daniel Webster, Edward Everett dan Henry Clay membentuk Co
lumbian Institute for the Promotion of Arts and Sciences. Karena 
kesibukan mereka ini pada bidang2 lain, - hampir semua diantara 
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mereka ini mengambil peranan j ang penting dalam pergerakan po.. 
litik - Institute ini tidak sampai tumbuh sehat dan pada tahun 
1825, Institute ini hanja tinggal nama belaka. 

Pada tahun 1840, suatu usaha lain menghasilkan pembentukan 
National Institution for the Promotion of Science, tetapi badan ini
pun terpaksa menghentikan usaha2 mereka pada tahun 1861. 

Sementara itu di Inggeris telah terbentuk pada tahun 1881 sua
tu organisasi jang bernama British Association for the Advance
ment of Science. Dalam tahun 1887, seorang sardjana kedokteran 
Amerika dari Boli\ton ikut serta dalam salah satu kongres ilmiah 
BAAS ini dan mendapatkan kesan jang baik sekali terhadap usaha2 

memadjukan ilmu pengetahuan jang dilakukan oleh BAAS. Sekem
balinja di Amerika Serikat, sardjana kedokteran ini, John Collins 
Warren namanja, berusaha untuk mendirikan suatu organisasi se
matjam itu di Amerika Serikat. Beliau memintakan kerdja-sama da
ti American Philosophical Society jang telah lama berdiri, tetapi 
tidak mendapatkan basil apapun djuga. 

Kalau usaha-usaha manusia sendiri tidak berhasil menggerak
kan para sardjana Amerika, maka kemadjuan2 jang telah ditjapai 
oleh sardjana2 luar negeri memberikan suntikan kepada mereka un
tuk mengambil tindakan. Seperti diketahui permulaan abad ke-19 
merupakan abad jang sangat kaja dengan penemuan2 ilmiah. Seba 
gai tjontoh dapat disebutkan Dalton's atomic theory (1808), Avoga
dro's Hypothesis (1811), Lyell's Principles of Geology (1830-88), 
Cell Theory (1888-9), Telegraph (1886), Anesthesia (1842-47) daa 
lain2 laai. 

Dt Amerika Serikat-pun, beberapa tjabang ilmu pengetahuan 
mendapat perhatian jang agak mendalam dari para sardjana~ja. 
Kekajaan alam benua Amerika meminta perhatian para ahli geologi 
dan tidak kurang dari 17 negara2 bagian melakukan survey geologi 
J&nl' luas pada tahun2 1828 sampai 1889. Untuk menghadapt tugas 
j~ luas inilah pada tahun 1819, dinegara-bagian Connecticut di
dirikail American Geological Society. 

Pada ·ra• tahup tm, Dr Edward ltitcheoek, guru besar da1aDr 
Umu Jdmia dan geologi dan anggota dari American GeoiQgieal 
Sodety :menausulb.n pembentukan suatu perkumpulan nasional dari 
para. ahli geologi. Dengan bantuan beberapa rekan laiunja, pada ta
hUD 1840, tetbentuklah Association of American Geologists. Dr 
mt.eheoek diangkat sebagai Ketua pertama. 
~ talum, umudian onanisasi ini diberi nama baru ja,ftu • Ame

rican 4saodatlon of Geologiats and aturalists" karena a~ 
.,..,.. Mjana hanjak jang tnempunjai kedjuruan paleQntololrf 
~.~~~·. J)iwaktu Aaaoeiatlc»l inl bersidaq di Bosto clalaa 
~on W menelima baik uatu tesoluai J'a.nl :me 
~ JD.el)dJadt eriean oeS.tlon for the Promot!O 



Science jang mentjakup bidang2 physical science dan natural history. 
Pada tahun berikutnja, terdjadi suatu perobahan jang penting pula, 
karena nama organisasi diganti mendjadi AMERICAN ASSOCIA
TION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE. 

Tudjuan. - Pada sidang itu, AAAS menjusun suatu undang2 
dasar baru dan sebagai tudjuan, ditjantumkan sbb.: 

"The objects of the Association are, by periodical and 
migratory meetings, to promote intercourse between those who 
are cultivating science in different parts of the United States; 
to give a stronger and more general impulse, and a more syste
matic direction to scientific research in our country; and to 
procure for the labours of scientific men, increased facilities 
and wider usefulness". 

Untuk melaksanakan tugas2 ini, AAAS disamping mengadakan 
kongres2 ilmu pengetahuan tiap tahun, djuga memberikan hadiah2 
berupa awards atau medal kepada mereka jang membuktikan ke
ahlian dalam salah satu bidang ilmu pengetahuan. AAAS djuga mem
berikan grants-in-aid kepada sardjana2 untuk melakukan research, 
:rr.emberikan bimbingan untuk memperbaiki program pengadjaran 
dalam berbagai bidang ilmu (Science Teaching Improvement Pro
gram), memberikan fellowship kepada guru2 sekolah menengah un
tuk memperkaja dan memperdalam pengetahuan mereka dalam ma
ta peladjaran jang diadjarkannja. Salah satu usaha jang penting dari 
AAAS ialah untuk melaksanakan pengiriman ,perpustakaan berke
liling" kepada daerah2 jang tidak mempunjai perpustakaan jang 
sempurna. ,Pustaka Keliling" ini terdiri dari kira2 200 buku2 jang 
terbaik dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan jang dapat dime
ngerti oleh murid2 sekolah menengah. Pustaka Keliling ini biasanja 
menjerbu daerah2 ,minus" ini pada waktu2 sekolah libur, sehingga 
para murid dapat mempergunakan buku2 tersebut dengan sebaik
baiknja. Program ini jang dibiajai dengan bantuan National Science 
Foundation ternjata sangat bermanfaat. 

Orgami.Bo..tti. - Badan tertinggi dalam organisasi AAAS adalah 
Madjelia. Madjelis ini terdiri dari kira2 450 orang sardjana jang 
dipimpin oleh seorang President, President-Elect dan Retiring Pre
-sident. Djuga termasuk kedalam Madjelis 8 orang anggota Board 
of Directors, semua bekas Presiden jang masih hidup, Wakil Presi
dent dan Sekretaris dari Seksi2 Ilmiah dan wakil2 daerah serta per
kumpulan2 jang tergabung dalam AAAS. Madjelis biasanja bersi
dang tiap tahun. 

Badan jang bertanggung djawab terhadap semua persoalan 
AAAS dari hari-kehari adalah Dewan Direktur jang dipilih oleh 
Madjelis. Dewan terdiri dari 11 orang anggota, jaitu ketiga Presi-
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dent dan 8 orang anggota AAAS jang dipilih oleh Madjelis. Disam
ping mereka djuga mendapat kedudukan dalam Dewan itu, Direktur 
dan Bendahari, tetapi tanpa suara. (ex-officio). 

Pekerdjaan administratif dilaksanakan oleh seorang Executive 
Officer jang dibantu oleh sedjumlah tenaga tetap. Tiap~ seksi ilmiah 
mempunjai seorang Associate Administrative Officer, seorang Se
kretaris dan seorang Bendahara jang dibantu oleh sedjumlah tenaga 
tetap. 

Keanggotaan pada AAAS adalah terbuka, dan tiap2 orang jang 
mempunjai minat dan perhatian terhadap kemadjuan ilmu penge
tahuan dapat mendjadi anggota. Djenis keanggotaan dibagi dua, 
jaitu fellows jang memerlukan keahlian dan anggota umum jang ha
nja memerlukan minat dan perhatian. 
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PENDIDIKAN HUKUM DI CA ADA 

Oleh 

Mr Ismail Suny, M.C.L. *) 

Suatu penjelidikan mengenai pendidikan hukum di Canada harus
lah dimulai dengan pernjataan, bahwa sebagai suatu negara jang per
nab diperintah oleh Perantjis dan lnggeris, dinegeri itu terdapat ber
dampingan dua "great legal system", 1) Hukum Sipil (Civil Law), 
sebagai jang terdapat di Eropa Kontinental disatu pihak dan Hukum 
Kebiasaan Inggeris (Common Law) Publik - jang dalam hal ini ter
dapat unifikasi jang berdasar terutama pada common law -, dilap~ 
ngan Hukum Perdata terdapat suatu dualisme hukum. Dipropinsi 
Quebec, dimana sebahagian besar penduduknja berasal dari keturun
an Perantjis (French-Canadian), maka Civil Law jang berlaku 
sedang disembilan propinsi2 jang selebihnja, dimana keturunan Ing
geris (English-Canadian) jang merupakan majority disetiap propin
si2 itu, Common Law merupakan hukum positif. 

I. Sedjarah pendidikan hukum 

Pada zaman kolonial, selain dari jang pergi melakukan apa jang 
disebut ,reading law'' pada Inns of Court di London, di Canada tja
Ion-tjalon juris melakukannja pada kantorl ahli hulrum jang terke
nal pada waktu itu. Sistim ini jang diaebut djuga "a.pprel\tieeship", 
menghendaki para tjalon ahli hukum itu "bekerdja" selama 'WalrtlU 
tertentu- biasanja 5 tahun- pada suatu kantor pengatj'U'a. Di
sana mereka mempeladjari hukum dan mengerdjakan pekerdjaa1f 
jang ditugaskan ahli hukum itu kepa.danja.. Hal ini ber1aku hiDna 
p~rtengahan abad jang ke 19, tatkala peladjaran setjara kuliah.1 (lec
tures) mulai diperkenalkan. Pada Maret 1847, the Hon. Justice Bad
gley, telah ditundjuk sebagai Lecturer in Law jang pertama oleh 
McGill University, dan pengangkatan ini diiringi oleh pendirian civil 
law faculty pada tahun berikutnja. 2) Pada tahun 1883 "the first mo
dern common law school" 3 ) telah didirikan pula oleh Dalhousie Uni
versity di Halifax. Semendjak itu fakultas2 hukum telah dibangun
kan oleh universitas2 di-tiap2 propinsi, ketjuali di Newfoundland dan 
Prince Edward Island. 

*) Lektor :Muda Fakultas Hukllm dan Pengetahuan Masjarakat Universitas 
Indonesia. 

1) Edward :MacWhinne)' (ed), Canadian JurisprudeiWe, The Civil Law and 
Common Law in Canada. Toronto, 1958, h. V. 

2) Cyrus :Macmillan, M:acGill and its .story, 1821-1921, Toronto, 1921, h. 187-8. 
B) I. C. Rand, Legal Education in Canada, Canadian Bar Review, th. ke 82, 

• 1954, h. 893. 
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dikuasai oleh hukum Inggeris ,dianut suatu prinsip, jang menitik
Leratkan pada apa jang dinamakan Common-Law, jakni suatu rang
kaian peraturan2-hukum jang tidak termuat dalam .Kitab2-Hukua, 
melainkan jang setjara njata menurut tradisi dan adat-kebiasaa• 
diturut oleh Pengadilan2". 7) Dan sebagai telah diterangkan lebih 
hmdjut oleh Mr Wirjono Prodjodikoro, ,sistim IDggeris ini dinama
kan "Case-Law'', oleh karena pada pokoknja dengan suatu 
perkara tertentu dimuka Pengadilan baru 
baaaimaua b111Vi •.W••~•••; 

dari isi pu 



IV. Curriculum Fakultas Hukum dan Post-Graduate Studies 

Sjarat Masuk. Sebelum diuraikan rentjana peladjaran fakultas:! hu
kum, akan didjelaskan dahulu apa jang disebut "the pre-legal studies 
of the law students". Standard dari suatu minimum ,of two years of 
arts" atau jang dapat disamakan dengannja setelah Senior High School, 
sebagai jang diusulkan oleh Canadian Bar Association pada tahun 1922 
telah hampir mentjapai uniformiteit. 11) Dewasa ini ketentuan ini 
l!lE:ndjadi sjarat untuk masuk dalam hampir semua fakultas:! hukum. 

Tetapi disamping sjarat minimum ini, oleh perhimpunan peng
r.tjara (Bar Association) atau perhimpunan a{lli hukum (Law 
Society) dis~tiap propinsi ditentukan pula sjarat2 selandjutnja un
tuk dapat diterima sebagai pengatjara disetiap propinsi itu. Umpa
rr..anja Quebec Bar menetapkan, bahwa tjalon2 jang dapat menem
puh udjian pengatjara dipropinsi itu, haruslah mempunjai gelar Ba
chelor of Arts (B.A.) dari suatu universitas Canada atau suatu uni
versitas atau suatu college jang degreenja diakui ber-sama2 oleh 
Laval, McGill, Mon,treal, Ottawa, 12) dan Sherbrook universities. Dan 
selain itu mereka haruslah telah mengikuti "the regular course in 
philosophy" di-universitas:! jang diakui itu. 1.1) 

Oleh karena kedudukan Bar adalah diakui dalam per-undang:!an 
sebagai satu2nja badan jang representatif untuk mengontrol "the 
right of persons to practice law", H) sedang tudjuan pendidikan hu
kum diarahkan untuk mendidik pengatjara, maka akibatnja semua 
tjalon mahasiswa untuk Bachelor of Civil Law (B.C.L.) dipropinsi 
Quebec, telah mempunjai gelar B.A. sebelumnja. Kalau untuk lulus 
Senior High School memerlukan waktu beladjar 11 atau 12 tahun, 
sedang untuk memperoleh gelar B.A. 4 atau 3 tahun lagi, maka se
belum memasuki Faculty of Law tjalon mahasiswa hukum di Ca
nada memerlukan waktu beladjar selama 15 tahun. 111 ) 

ll) Lihat Report of the Committee on Legal Education, Proceedings of the 
Canadian Bar Association, th. ke 7, 1922, h. 259. Dari mulai Elementary 
School hingga tammat Senior High School lama peladjarannja ada jang 
11 dan ada pula jang 12 tahun. Lulusan Grade XI diterima dikelas I pada 
Faculty of Arts and Science atau pada suatu college, sedang lulusan G1·ade 
XII pada kelas II. Lama peladjaran pada Faculty of Arts and Science 
atau pada suatu college untuk memperoleh gelar:! Bachelor of Arts (B.A.) 
atau Bachelor of Science (B.Sc.) adalah 4 tahun. 

l!l) Ottawa University mempunjai bahagian Civil Law, disamping bahagian 
Common Law. 

13) Bar Act, 2-3 Elizabeth II, c. 59, s. 74. 
H) Practical Training in Legal Education, the report of a special committee 

of the Conference of the Governing Bodies of the Legal Profession in 
Canada, Canadian Bar Journal, th. ke 2, 1959, h. 126. 

lil) Ketentuan ini hanja berlaku untuk .. professional faculties" seperti Faculty 
of Law, Faculty of Medicine atau Faculty of Dentistry. Untuk Faculty 
of Engineering, Faculty (School) of Commerce dll, mahasiswa diterima 
langsung setelah lulus Senior High School. 
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Curdculum. Kendatipun terdapat perbedaan mengenai rentja
na peladjaran antara suatu fakultas hukum dengan fakultas hukum 
lainnja, antara lain perbedaan ini diakibatkan djuga oleh sifat fa
kultasnja- common atau civil law -, tetapi pada umumnja dapat 
d1simpulkan perbedaan itu tidaklah besar. 

Setjara ringkas dan dalam garis besarnja, disini diberikan se
bagai tjontoh mata peladjaran jang disebut "theoretical instruction" 
sebagai jang terdapat pada Faculty of Law, McGill University: lG) 

Tahun Pertama: Introduction to the Study of Law; Roman Law; 
Civil Law I (Persons and Property - Obligations I) ; Criminil Law; 
Legal History, Constitutional Law I; Legal Method, Civil Procedure 
I; dan Introduction to Law of Evidence. 

Tahun Kedua: Civil Law II (Obligations II - Sale, Lease and 
Hire, Mandate, Partnership, Minor Contracts and Carriers); 
Civil Procedure II; Commercial Law I (General Principles, Com
mercial Contracts - Negotiable Instruments and Banking - Insu
rance) ; Constitutional Law II; Criminal Procedure and Evidence; 
dan International Law. 

Tahun Ketiga: Civil Law (Privileges, Hypothecs, Registration, 
aiid Prescription - Marriage Covenants - Successions, Gifts, Wills, 
Substitutions, and Trusts) ; Company Law; Civil Procedure III; Pri
vHte International Law; Jurisprudence; Administrative Law; Mu
nkipal Law; Industrial Law; Taxation; Evidence; Maritime Law; 
dan Bankruptcy. Disamping itu sebuah essay dan salah satu dari 4 
matjam "third year and graduate seminars" jang berikut ini: 1. 
Comparative Law; 2. Basic Problems in Canadian Constitutional Law; 
3. The Law and Constitution of International Organizations; 4 Legal 
Problems in Government Control of Business. 

Di McGill University essay itu harus ditulis dari salah satu di
antara 2 subjects jang ditetapkan oleh fakultas (subject lain hanja 
<iengan izin), tidak boleh kurang dari 10.000 kata2 pandjangnja dan 
harus diserahkan se-lambat2nja pada tgl. 15 Djanuari dari tahun 
ketiga mereka. Mengenai seminar selain kehadiran dan persiapan2 

jang diperlukan selama seminar, djuga diharuskan menjerahkan 
tE-rm-paper pada achir seminar, jang akan diperhitungkan untuk 
angka kelulusan ber-sama2 dengan essay dan udjian2

• 

Perlu dinjatakan bahwa dalam setiap kuliah dan seminar di
edarkan daftar hadir, untuk memenuhi sjarat jang ditetapkan Bar, 
bahwa mahasiswa diharuskan se-kurang2nja menghadiri kuliah 85ro 
dalam setahun. Dengan demikian disini dipraktekkan sistim-bela
djar-terpimpin. 17 ) 

16) 
17) 

Announcement of the Faculty of Law, McGill University, 1960-1961. 
Lihat Prof. Mr Djokosoetono, Peladjaran bebas atau peladjaran terpim
pin, Mimbar Indonesia, th. ke 12, 1958, no. 45, h. 4 dst. 
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Menurut research jang dilakukan oleh Proffessor Maxwell Co
}.en dari l\lcGill University, djumlah djam kuliah fakultas2 hukum 
seminggu berkisar antara 10-12 djam untuk tahun pertama, 12-22 un
tuk tahun kedua dan ketiga. Dengan tjatatan dicommon law facul
ties hal ini tak melebihi 18 dan rata2 14 djam. Dan ia berpendapat 
l.mtuk hasil jang memuaskan mahasiswa haruslah mempergunakan 
waktunja diperpustakaan atau beladjar selama 2-5 djam untuk 
setiap 1 djam peladjaran kuliah. Dengan demikian waktu mahasiswa 
jang diperlukan untuk kuliah2 dan beladjar adalah 45-60 djam se
minggu. 1'). 

Bila telah menjelesaikan peladjaran jang tiga tahun itu, maha
siswa jang lulus diberi hak mempergunakan degree Bachelor of Civil 
Law (B.C.L.) untuk lulusan dari civil law faculties dan Bachelor of 
Laws (LL.B.) untuk common law faculties. Dengan menginsafi Jatar 
Lelakang pendidikan pendahuluan jang telah ditempuh mereka, ma
k::~ tidaklah aneh bila kita ketahui bahwa :;;tudie rendemen setiap ta
hun dari fakultas 2 hukum untuk gelar2 itu adalah 95 j~. 

Tahun keempat. Diatas telah diuraikan mengenai pendidikan 
teoritis dalam pendidikan hukum di Canada. Sesuai dengan tudjuan 
pendidikan hukum di Amerika Utara untuk mempersiapkan tjalon2 

:p(>ngatjara pada umumnja, maka persoalan "practical training" me
n;pakan soal jang telah disetudjui kepentingannja oleh para pendi
dik dalam lapangan ini, baik di Canada 1!1) maupun di Amerika 
Serikat. 20

) 

Adapun jang masih diperbintjangkan apakah latihan praktis ini 
harus diberikan bersama-sama, dengan latihan teoritis (indenture 
system) atau djika tidak bersama-sama, apakah harus diberikan se
sudahnja latihan teoritis selesai a tau apakah "academic work" harus 
ditunda selama setahun untuk memberi kesempatan mahasiswa mem
peladjari ",the mechanics of the law" sebelum mereka memulai lagi 
peladjaran teoritis mereka. Hal ini masih merupakan bahan perde
batan jang belum berachir. 

12 

Lihat Ma:J~:well Cohen, op. cit., supra; h. 283; lihat pula Cohen, Objectives 
and Methods of Legal Education: An Outline, Canadian Bar Review, th. 
ke 32, 1954, h. 766. 
Lihat Meredith, op. cit., supra; D. Park Jamieson, Q.C., A Four-year 
Law Course in Ontario, Canadian Bar Review, th. ke 31, 1953, h. 894 dst.; 
Practical Training in Legal Education, op. cit., supra; Report of the Legal 
Education and Training Section, Proceedings of the Canadian Bar Asso
ciation, th. ke 42, 1959, h. 198. 
Lihat Albert J. Harno, Legal Education in the United States : A Report 
Prepared for the Survey of the Legal Profession, San Francisco, 1953, 
h. 172 dst. Dean E. Blythe Stason dari University of Michigan Law School 
dalam Legal Education: Post graduate Internship, American Bar Asso
ciation Journal, th. ke 39, 1953, h. 463 menu lis: ··the law graduate needs 
practical training", dan ,he needs it befo1·e he can be really competent 
to serve clients". 



Dipropinsi Quebec telah dipraktekkan beberapa sistim jang ber
beda-beda dalam hal ini dan untuk sifat tulisan ini tidak akan di
uraikan apa jang telah merupakan sedjarah itu. ~ 1 ) 

Diba wah ini akan dibentangkan "practical training" sebagai 
jang diberikan sekarang di McGill University jang terkenal sebagai 
"the fourth year" jang harus diikuti oleh setiap pemegang idjazah 
B.C.L. jang ingin mendjadi pengatjara atau notaris dipropinsi itu. 

Latihan praktis ini dipimpin oleh universitas dengan sjaraF jang 
ditetapkan oleh General Council of the Bar. Peladjaran terdiri dari 
"practical training" dalam subjects jang berikut: 

(a) Kuliah~ dan seminar instruction dalam mempersiapkan 
"legal documents and opinions", latihan praktis dalam Civil Law; 
Civil Procedure; Criminal Law and Procedure; Parliamentary Pro
cedure; Company Law; Accountancy; Municipal Law; Taxation Law; 
dan Legal Ethics and Professional Organization. Peladjaran praktis 
dalam djurusan~ ini diberikan oleh Dean dan ahli~ praktek hukum 
(penp-atjara) jang mendjadi lektor tak tetap (part-time basis). 

(b) Teknik proces dipengadilan (trial technique) dalam lapa
ngan sipil dan kriminil diberikan pada waktu~ tertentu dan begitu
pun mereka diharuskan mengambil bahagian pada "mock trials" 
(pemeriksaan pengadilan tiruan) jang bahan~nja diambil dari per
kara jang benar~ terdjadi, tetapi "unreported cases". lni dipraktek
kan atas izin Pengadilan, diruangan Pengadilan sendiri. 

Kuliah~ dan seminar~ dilakukan kira~ 13 djam seminggu dan se
r..uanja rliselenggarakan diwaktu malam. 

(c) Diwaktu pagi hingga djam 1.00 mereka harus bekerdja pa
da kantor-kantor pengatjara jang ditundjuk fakultas dan sebahagi
an ketjil sebagai "assistant to trial judges". 

Pada bulan Maret diadakan udjian~ (atau papers sebagai ganti 
udjian untuk sebahagian peladjaran) dalam mata peladjaran Accoun
tancy, Parliamentary Procedure, Legal Ethics and Professional 
Organization. Bila mereka lulus dalam bahagian ini, fakultas mem
berikan "certificate" bahwa mereka telah memenuhi sjarat~ ini. Pa
da bulan Djuni/Djuli atau Desember mereka harus mengikuti udjian 
jang diadakan oleh "the board of examiners of the Bar" 22 ) menge
nai mata2 peladjaran lainnja jang telah diberikan pada tahun keem
pat, tetapi belum diudji oleh fakultas jang bersangkutan. 

Dengan memenuhi sjarat2 diatas itu, barulah mereka diterima 
dengan sepenuhnja sebagai anggauta Bar dan berhak melakukan 
praktek sebagai pengatjara. 

!!1) Untuk jang berminat dipersilahkan membatja tulisan Meredith, op. cit., 
supra. 

22) Waki12 fakultas djuga duduk dalam board itu. 
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Untuk mentjapai gelar M.C.L. graduate students harus memilih 
salah satu dari 4 djurusan ini: Roman Law; Civil Law; Commercial 
and Maritime Law; a tau Public Law (termasuk International Law). 
Untuk mentjapai gelar LL.M. graduate students harus memilih sa
lah satu dari 4 djurusan jang diberikan oleh Institute of Air and Space 
Law, jaitu Public International Air Law; Private International Air 
Law; National Laws relating to Air Transport, atau The Regulation 
uf Air Transport: (a) International Public Regulations relating to 
Safety and Facilitation, (b) National Regulations. 

Selain term paper dan udjian!! untuk mata peladjaran jang di
tentukan, untuk kedua-dua gelar itu sjarat mutlaknja adalah sebuah 
thesis dalam lapangan hukum jang diselidiki. 26 ) Dan menur~t pe
rogalaman hal ini meminta waktu se-kurang2nja setahun lagi untuk 
persiapan dan penulisan thesis tersebut. Dengan demikian waktu 2 
tnhun dibutuhkan untuk memperoleh gelar M.C.L. atau LL.M. 

V. Fakultas Hukum 

Pada waktu ini ada 15 buah fakultas2 hukum di Canada, terse
bar didelapan propinsi, dengan mahasiswanja dalam tahun 1959-60 
ada sebanjak 2.660 orang. Dengan demikian rata2 disetiap fakultas 
hukum ada 177 mahasiswa. 2;) Dari angka2 ini dapat diketahui bah
wa apa jang lazim dialami oleh fakultas2 hukum di Universitas 
Indonesia dan Gadjah Mada dengan mahasiswa hukumnja jang ber
ribu-ribn djumlahnja adalah tidak dikenal di Canada. Pada waktu 
ini hanja Osgoode Hall jang mempunjai mahasiswa jang tertinggi 
djumlahnja ialah 765 orang, dan dalam angka inipun telah termasuk 
207 orang mahasiswa tahun ke IV. 

Oleh karena djumlah mahasiswanja jang terbatas ini, maka hu
bungan antara guru-besar dan mahasiswanja dapat dilakukan dengan 
lcbih erat dan dalam hubungan ini discussion dalam ruangan kuliah 
lebih mudah dilakukan dan rlapat diikuti dengan aktif oleh hampir 
semua jang hadir. 

Sebagai di Indonesia, fakultas hukum di Canada dipimpin oleh 
seorang dengan gelar "dean", dan oleh karena sebahagian besar 
universitas di Canada adalah usaha partikulir, dean ini dipilih oleh 
senat universitas atas usul fakultas hukum jang bersangkutan. Pe
ngadjar2 dipilih dari 3 sumber: 

Announcement of the Faculty of Graduate Studies and Research, McGill 
University, 1960-1961. 
Perlu dinjatakan bahwa Osgoode Hall di Toronto adalah satu2nja lembaga 
pendidikan hukum jang tidak tergabung dalam salah satu universitas. 
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Rp. 250,785,-) setahun, assi&tant professor$ 7,117 (Rp. 320.265,-) 
associate professor $ 8,924 (401.580,-) professor $ 11,591 
(Rp. 521.595,-) dan dean $ 14,150 (Rp. 636.750,-). : . .>u) 

Untuk melindungi kepentingannja sebagai pengadjar diuniver
sitas, pengadjar~ hukum berserikat dalam Canadian Association of 
University Teachers (C.A.U.T.) dan badan jang memperhatikan ke
pentingannja jang chusus sebagai pengadjar hukum adalah Asso
ciation of Canadian Law Teachers (Association Canadienne des 
Professeurs de Droit). Badan jang disebut terlebih dahulu itu kira2 

dapat disamakan dengan American Association of University Pro
fessors (A.A.U.P.) di Amerika Serikat. 30) 

Sepandjang pengetahuan penulis tidak ada ketentuan tertulis 
berapa orang minimum "full time members" disetiap fakultas hu
kum di Canada, tetapi pada waktu ini ada se-kurang2nja 4 orang di
setiap fakultas hukum. a 1 ) 

The Association of American Law Schools·menetapkan sjarat mi
nimum untuk suatu perpustakaan fakultas hukum jang ingin men
djadi anggota badan ini adalah 20.000 djilid buku. Djumlah ini 
dianggap agak rendah pada waktu ini di Amerika Serikat. 32 ) Di 
Canada hanja University of Toronto dan McGill jang melampaui ang
ka ini, dengan masing2 mempunjai 30-40.000 buku. :ia) Betapa pen
tingnja peranan perpustakaan jang baik dan lengkap untuk peladjar
an hukum adalah seperti kebutuhan laboratorium bagi pendidikan 
kedokteran. Dalam hal ini untuk sebahagian besar universitas2 di 
Canada masih harus berdjuang mentjapai tingkat jang telah ditja
pai oleh umumnja universitas2 dinegara tetangganja, Amerika Se
rikat. Walaupun demikian dengan adanja microfilm dan organisasi 
"interlibrary loan" jang baik, kekurangan ini telah dapat diatasi. 

2D) Berdasar angka2 dari Dominion Bureau of Statistics, Daily Bulletin, 
Vol. 29, No. 30, Feb. 12, 1960. Bandingkan Vernon C. Fowke, Salaries 
and Related Condition of Employment in Canadian Universities dalam 
Claude T. Bissell (ed.) Canada's Crisis in Higher Education, Toronto, 
1957, h. 168 dst. 

30) Lihat Collection of Primary Documents Illustrating Events in the United 
College Case since the Publication of the Fowke-Laskin Report, Canadian 
Association of University Teachers Bulletin, th. ke 8, 1960, No. 4, h. 40. 

:ll) Lihat Teachers' Directory, 1959-1960, op. cit., supra. Angka ini menurut 
keterangan Prof. F.R. Scott, pendiri dan bekas ketua Association of Ca
nadian Law Teachers adalab minimum jang harus dipenuhi pada waktu 
ini. 

32) Lihat David F. Cavers, Lepl Education in the United States, Cambridge, 
Massachusetts, 1960, h. 29. 

33) Bandint"an Cohen, The Condition of Legal Education in Canada, op. cit., 
supra, h. 272. 



1. Dalam Negeri 

PENGANW\.ATAN "REGIONAL REPHESENTATIVES" 
J\1 .I.P .I. 

Pacla tang-gal 24 Nopember, 1960 Ketua M.I.P.I. telah meng
hng·kat ~ebag-ai "regional representatives" tiga orang sardjana Indo
nesia terkemuka jang akan bertindak sebagai wakil~ l\I.I.P.I. ditempat 
kedudukannja masing~. 

Mereka itu adalah : 
1. Prof. Ir 0. Kosasih, Presiden Institut Teknologi Ban

dung, untuk Banclung. 
2. Prof. Dr M. Sardjito, Presiden Universitas Gadjah Mada, 

untuk Jogjakarta. 
3. Prof. Mr A.G. Pringgodigdo, Presiden Universitas 

Airlangga, untuk Surabaja. 
Dengan pengangkatan:! tersebut kiranja hubungan M.I.P.I. de

ngan masjarakat ilmu pengetahuan di-kota~ tersebut akan lebih di
pererat. 

SEISMOLOOG SELANDIA BARU DI INDONESIA 

Sedjak tanggal 18 Oktober 1960 telah berada eli Indonesia 
George Allison Eiby Scientific Officer of the Seismological Obser
vatory, Geo-Physics Division of the New Zealand Department of 
Scientific and Industrial Research. Selama di Indonesia Eiby telah 
mengundjungi beberapa lembaga~ serta balai:! jang ada hubungan
nja dengan keahliannja. 

Di Djakarta telah dikundjungi antara lain M.I.P.I., Lembaga 
Meteorologi dan Geofisik, Balai Geografi dan Kantor Unesco Untuk 
Kerdjasama Ilmu Pengetahuan untuk Asia Tenggara. 

Pada tanggal 20 hingga 22 Oktober Eiby berada di Bandung 
clan telah mengundjungi antara lain Institut Teknologi Bandung, 
Pusat Djawatan Geologi, Balai Geodesi dan di Lembang, Observa
torium Bosscha dan Stasiun Seismologi. Ketika eli Bandung beliau 
telah mengadakan tjeramah eli Institut Teknologi Bandung. 

Pada tanggal 24 Oktober 1960 Eiby telah kembali kenegerinja 
melalui Australia. 

PROF. ROSS DI INDONESIA 

Telah berada di Indonesia dari tanggal 27 Oktober sampai tang
gal 1 Nopember 1960, Prof. Alexander David Ross dari Australia 
clalam perdjalanannja untuk mengundjungi Kongres ke-IV dari Pan 
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Indian Ocean Science As:-;ociation (P.l.O.S.A.), jang dilangsungkan 
di Karachi, Pakistan dalam bulan Nopember 1960. 

Beliau adalah pendiri dari pada P.I.O.S.A., suatu organisasi 
ilmu pengetahuan regional dari negara:.: jang berbatasan dengan 
~amudera Hindia dan antara tahun 1952 - 1955 beliau mendjabat 
Sekretaris Kehormatan. 

Selama eli Djakarta Prof. Ross telah bertemu dengan Prof. Sar
wono Prawirohardjo, Ketua M.I.P.I., Prof. Soediman Kartohadipro
djo, Sekretaris Umum M.I.P.I., serta dokter Dradjat D. Prawirane
gara, Ketua Lembaga Makanan Rakjat. 

Selandjutnja eli Bogor, beliau diterima oleh Prof. Dr Ir Tojib 
Hadiwidjaja, Ketua Delegasi Indonesia untuk Kongres P.I.O.S.A. 
serta para anggota delegasi lainnja. Di Bogor beliau djuga mengun
djungi beberapa lembaga~ ilmiah. 

2. Luar egeri 

PROFESOR SARWONO BERPIDATO DIHADAPAN l{ONGRES 

BIDAN INTERNASIONAL DI ROMA 

Pada tanggal 29 September jang lalu Ketua Madjelis Ilmu Pe
ngetahuan Indonesia (MIPI), Prof. Sarwono Prawirohardjo, telah 
bertolak ke Roma (ltalia) untuk memenuhi undangan International 
Confederation of Midwives jang mengadakan kongresnja jang ke
tiga clari tanggal 2 sampai clengan 7 Oktober 1960. 

Atjara terpenting dari Kongres ini ialah Pidato Inti jang di
berikan pada tanggal 3 Oktober sesudah upatjara pembukaan. Ada
lah merupakan suatu kebiasaan pada tiap Kongres Bielan Interna
sional tersebut untuk mengundang seorang ahli jang terkemuka 
dalam lapangan kebidanan untuk mnegutjapkan Pidato Inti pada 
permulaan kongres. Dalam pertemuan jang pertama seorang ahli 
bangsa Amerika telah mendapat kehormatan untuk berbitjara, se
dangkan pada kongres kedua seorang ahli Belanda telah mengam
bil bagian. 

Untuk kongre::; ketiga jang diselenggarakan eli Roma ini, un
cangan kehormatan <lemikian tclah disampaikan kepada Profesor 
Sarwono Prawirohanljo, scbagai gurubesar ilmu kebidanan dan pe
njakit kandungan pacla Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia. 
Pokok per::>oalan jang dikemukakan beliau adalah "The Midwife in 
the World of the Future" jang djuga merupakan pokok pembitjara
an dari Kongres di Roma tersebut. 

Atjara:.: lain dari pada Kongres di Roma ini, ialah pembahasan 
lJrasaran:.! sekitar: 
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(1) AkibaV daripacla berobahnja pola kebudajaan terhadap pe
kerdj aan para bidan : 

a. Pengaruh daripada pers. radio, teledsi dan film terha
ctap masjarakat umum, chmmsnja terhadap seorang ibu 
jang sedang mengandung. 

b. Pola kebudajaan jang berubah, sebagai akibat kema
djuan kesehatan rakjat, perkembangan kota~ jang baru, 
industrialisasi clari masjarakat desa, dll. 

(2) AkibaF daripada perkembangan ilmu pengetahuan terha
ctap pekerdjaan para bidan. 

(3) Peranan seorang bidan rlalam lapangan pendidikan individu 
dan keluarga. 

Selandjutnja akan diadakan pula pembagian dalam beberapa 
seksi menurut bahasa:.! pengantar jang akan clipergunakan, clan me
nurut pokok:! jang akan clibitjarakan, a.l.: 

a) Sumbangan para bidan untuk mempengaruhi penclapat 
umum; 

b) Akibat perkembangan ilmiah terhaclap soaJ:! kanclungan, ke
lahiran dan pemeliharaan baji; 

c) Pekerdjaan para bidan jang bersifat penclidikan clidalam 
maupun diluar daerah kota. 

Selesainja kongres tersebut, Profesor Sarwono telah mengun
djungi badan:? pusat ilmiah dan balai:! penjelidikan ilmiah di Italia, 
sedangkan dalam perdjalanannja kembali ke Indonesia beliau sing
gah di Kairo dan Karachi untuk mengundjungi badan:! seclemikian 
di kota2 tersebut. 
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LEMJJ,1(;A ' IL.ll/All 

1. Univen;itaria 

PRESIDEN SOEKARNO MERESMIKAN PENEGERIAN UNI
VERSITAS LAMBUNG MANGKURAT DAN UNIVERSITAS 

SRIWIDJAJA 

Presiden Soekarno telah meresmikan penegerian 2 buah univer
sitas, jaitu Universitas Lambung Mangkurat, Bandjarmasin pada 
tang-gal 1 Nopember 1960 dan Universitas Sriwacljaja, Palembang 
pada tanggal 3 Nopember 1960. 

Dalam amanatnja pada upatjara penegerian Universitas Lam
bung Mangkurat Presiden mengemukakan perlunja para mahaguru 
memberikan ilmu kepada mahasiswa berdasarkan pandangan baru, 
panclangan jang sesuai dengan pandangan Indonesia sekarang dan 
terutama pandangan jang terkandung dalam Manipol USDEK. 

Berbitjara mengenai usaha pembangunan negara Presiden me
ngatakan perlunja ada persiapan di-bidang~ investment of human 
skill, mental dan dibidang material investment. 

Presiden achirnja menjatakan harapan agar Universitas Lam
Lung Mangkurat bisa memberikan sumbangannja pada segala bidang 
pembangunan baik pembangunan ilmu maupun pembangunan mental 
jang dibutuhkan dalam rangka pembangunan negara pada umumnja. 

Presiden dalam amanatnja pada peresmian penegerian Univer
sitas Sriwidjaja Palembang antara lain menjatakan, bahwa meski
pun Indonesia kini telah mengalami kemadjuan pesat dalam bidang 
pendidikan djika dibanding dengan keadaan zaman pendjadjahan, 
namun bangsa Indonesia harus selalu mempunj ai rasa belum puas, 
lcarena dengan demikian kita benar~ akan mendjadi bangsa jang di
namik. 

Presiden mengharap agar para mahasiswa kedua universitas 
tersebut diatas sungguh~ beladjar supaja nantinja mendjadi manu
sia smdla jang berguna bagi masjarakat. 

Dalam perdjalanan ke Bandjarmasin dan Palembang ini Presi
dt'll disertai antara lain oleh Menteri P.P. dan K., Prof. Dr Prijono, 
l\Ienteri Agama, K. H. Wahib Wahab. 

Perlu diterangkan bahwa Pel. Presiden Univresitas Lambung 
l\Iangkurat ialah Kolonel H. Hasan Basri dan Presiden Universitas 
Sriwidjaja ialah Dr Moh. Isa. 

GELAR .. HONORIS CAUSA" PRESIDEN SOEKARNO 

Dalam perdjalanan Presiden Soekarno kebeberapa negara sedjak 
tahun 1951 sampai dengan tahun 1960 beliau telah memperoleh 15 
matjam gelar kehormatan. 
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Disamping ini beliau telah menerima gE>lar kehormatan dari 
Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta. 

Dibawah ini dimuat keterangan mengenai gelar kehormatan 
jang telah diberikan berbagai universitas kepada Presiden: 

1. Doktor Dalam llmu Hukum, Universitas Gadjah Mad a, ,J ogja-
karta. 

2. Doctor of Law : Far Eastern University, Manila- Philippines. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
]3. 
14. 
15. 
16. 

" ., 

" 
" 
" ,, 

" 
" ,, 

" 
" 

" 

,, 

" 
" 
" 

" 
" ., 

" 
" 

, Columbia University, New York - USA. 

,, 

" 
" 
" ,, 

" 

Michigan University, Michigan - U A. 
Mac. Gill University, Montreal - Canada. 
Beograd University, Yugoslavia. 
Karl University, Prague - Czechoslovakia. 
Lomonosov University, Moscow - USSR. 
Istanbul University, Turkey. 
Brazil University, Brazil. 
Warsaw University, Poland. 

, Al-Azhar University, United Arab Republic. 
Technical Science : Berlin University, West Berlin. 
Political Science : Sofia University, Bulgaria. 
Political Science : Bucharest University, Rumania. 
Engineering : Budapest Univen;ity, Hongaria. 

PROF. DR LIE KlAN JOE BERANGKAT J{E 
KUALA LUMPUR 

Pacla tanggal 4 Oktober 1960 telah berangkat clari tanah air me
nudju ke Kuala Lumpur Prof. Dr Lie Kian Joe, Kepala Lembaga 
Parasitologi & llmu Penjakit Umum, Fakultas Kedokteran, Univer
sitas Indonesia untuk ditempatkan disana selama 3 tahun clengan 
tudjuan membantu mendirikan Training and Research entre for 
Tropical Diseases. 

Beliau ditempa,tkan disana sebagai tenaga jang .,clipindjamkan" 
kepada University of California. 

PERATURAN KURSUS ANALIS PADA INSTITUT 
TEKNOLOGI BANDUNG 

Menteri P.P. dan K. tanggal 2 Agustus 1960 dalam surat kepu
tusan No. 64551/ u.u. telah menetapkan Peraturan Kursus Analis pa
da Institut Teknologi Bandung. 

Kursus Analis ini diselenggarakan oleh Institut Teknologi Ban
dung dengan maksud untuk mendidik para tjalon analis dalam teori 
dan praktek sehingga clapat memperoleh ketjakapan untuk mengatur 
dan mempertanggung djawabkan pekerdjaan analisa. 
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Kursus Analis tercliri dari: 
a) Tingkat Analis Umum 
b) Tingkat AnaliR Chusus. 

Tingkat Analis Umum dan Analis Chusus dibagi dalam clua kelas 
berturut-turut kelas I dan kclas II jang masing~ lamanja satu tahun. 

Tingkat Analis Chusus merupakan landjutan daripada tingkat 
Analis Umum. Tingkat Analis Chusus dibagi dalam djurusan: 1. 
Botani, 2. Kimia Organik, !3. Kimia Fisika, 4. Kimia Anorganik, 5. 
Dj urusan lain:!. 

I.EMBAGA PENJELIDIKAN KESENIAN FAKULTAS SASTERA, 
UNIVERSITAS PADJADJARAN 

Mengingat andjuran Menteri P.P. danK. pada Dies Natalis ke-2 
Universitas Pacljadjaran tentang usaha~ research supaja diperluas 
di Universitas ini, maka Ketua Collegium Fakultas Sastera, Univer
sitas Padjadjaran telah memutuskan dibentuknja sebuah lembaga 
pada fakultas tersebut dengan nama Lembaga Penjelidikan Kesenian 
Fakultas Sastera mulai tanggal 1 Oktober 1960. Sebagai kepala lem
baga ini telah ditetapkan Drs Barli Sasmita Winata, Lektor Muda 
F.K.I.P. Bandung. 

Tugas lembaga ini ialah mengadakan penjelidikan dan pertjo
baan~ dilapangan kesenian jang bertudjuan memperbaiki dan mem
perbaharui kesenian atau memungkinkan tertjiptanja kesenian baru. 
D1samping itu djuga mengumpulkan hasiF penjelidikan clan pertjo
baan tersebut diatas sebagai bahan dalam lapangan:! ilmu pengeta
tahuan lain. 

Sebagai permulaan lembaga ini akan mengadakan penjelidikan 
kesenian terutama kesenian daerah Djawa Barat. 

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN DAN PETERNAKAN 
UNIVERSITAS SUMATERA UT ARA 

Menurut Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan 
Kebudajaan tanggal 17 September 1960, No. 7996 u.u. pada tanggal 
1 Oktober 1960 telah dibuka Fakultas Kedokteran Hewan dan Pe
tcrnakan pada Universitas Sumatera Utara jang berkedudukan di 
Kotaradja. 

Pembukaan fakultas ini dilakukan dalam rangka perluasan dart 
perkembangan Universitas Sumatera Utara. 

F.K.I.P. UNIVERSITAS HASANUDDIN 

Menurut Surat Keputusan Menteri P.P. dan K. tanggal 3 No
}Jember 1960, No. 93366 U.U. ditetapkan bahwa mulai tanggal 3 No
pember 1960 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Hasanuddin eli Tondano dipindahkan ke Menado. 
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Pemindahan ini dilaksanakan guna kelantjaran perkuliahan dan 
administrasi pada fakultas ini. 

PANITIA PENGUDJI PAUA UNIVERSITAS SUMATERA 
UTARA 

Menurut Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran 
dan Kebudajaan tanggal 17 September 1960 No. 79968 / U.U. telah 
dibentuk suatu Panitia Pengudji pada Universitas Sumatera Utara 
guna melaksanakan udjian universitas mahasiswa Perguruan Tinggi 
Swasta untuk djurusan:! Ilmu Keguruan dan Pendidikan serta Ilmu 
Hukum dan Pengetahuan Masjarakat untuk daerah:! Sumatera Utara 
dan Atjeh. 

Tugas Panitia ialah untuk menjelenggarakan udjian universiter 
dalam djurusan:! ,tersebut diatas untuk tingkat Sardjana Muda dan 
Sardjana. 

Pimpinan Umum Panitia Pengudji untuk Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan terdiri dari Prof. Mr Nj. A. Abas Manoppo, 
Ketua, dan Prof. Mr Mahadi, Panitera. 

Pimpinan Umum Panitia Pengudji untuk Fakultas Hukum dan 
Pengetahuan Masjarakat terdiri dari Prof. Mr T. Dzulkarnain, Ke
tua, dan Prof. Mr Suhunan Hamzah. 

PANITIA UDJIAN NEGARA AKADEMI ILMU STATISTIK 

Untuk melaksanakan ucljian negara pacla Akademi Ilmu Statis
tik, maka mulai tanggal 1 Agustus 1960 telah ditetapkan terbentuk
nja Panitia Udjian Negara bagi mahasiswa Akademi Ilmu StatiRtik 
menurut Surat KeputuRan Menteri P.P. dan K. tanggal 28 Oktober 
1960, No. 92260 U.U. 

Panitia Udjian ini uertugas menjelenggarakan udjian negant 
pada akademi ini untuk tingkat haccalaureat, termasuk dalam me
netapkan susunan matapeladjaran jang diudjikan, waktu clan tern
pat udjian. 

Adapun susunan anggota Panitia Udjian ini aclalah sebagai 
berikut: 

a. Pengawas don Penasehot f'dfion tc1 di1·i otas: 
1. Prof. Dr Mr Prajudi Atmosudirdjo 
2. Mr Boestamam 

b. Pimpin(~n Umum tadil"i dari: 
1. Noegroho, M.A. 
2. F. X. Katidjo 
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c. Mata peUuljara:n jo;ng diaulji ia1M: 
1. Statistik Matbematika (matchematical Statistics) 
2. Sampling Technique (Agricultural) 
3. ational Income Estimation 
4. labour Statistics 
5. Meehalrical aad Manual PJMftad.i 
6. Ekonomi Umum 
7. emocnli 



SCOT CHESTON MENGADJAR PADA F.K.I.P. 
UNIVERSITAS AIRLANGGA 

Scot Hendary Herbert Cheston seorang Bachelor of Science 
(Chemical Engineering University of New South \Vales di Sydney) 
telah berada di Indonesia sedjak bulan September 1960, untuk me
ngacljar pada Fakultas Keguruan clan Ilmu Pendiclikan, Universitas 
Airlangga di Malang- dalam djurusan Ilmu Pasti untuk djang-ka 
2 tahun. 

II. Lembaga~ lainnja 

1. Na.~ional 

IKATAN PEMINAT SEDJARAH NASIONAL 

Pada tanggal 15 Agu:::;tus 1960 eli Djakarta telah dibentuk suatu 
perkumpulan dengan nama ,Ikatan Peminat Sedjarah asional" 
(I.P.S.N.). 

I.P.S.N. bertudjuan: 
1. Mengusahakan penulisan kembali sedjarah nasional. 
2. Mengadakan penjelidikan dalam lapangan ilmu sedjarah 

pada umumnja. 
3. Memupuk ketjintaan dan memperkembangkan pengeta· 

huan sedjarah anggota~nja dan masjarakat. 

Adapun susunan Pengurus Harian I.P.S.N. adalah ~ebagai 
berikut: 

Drs Soetjipto Wirjosoeparto (Ketua) 
Soemardj o (W akil Ketua) 
Soedjatmiko (Sekretaris I) 
Abdurachman (Sekretaris II) 
0. D.P. Sihombing (Sekretaris III) 
Nj. B. Simorangkir (Bendahari I) 
Nj. S. Sh. Suharto (Bendahari II) 
Prof. Dr Slamet 1\Iuljana (Anggota) 
Ali Marsaban (Anggota) 
Soeroto (Ang-gota) 

A lamat Sekretariat I.P.S.N. ialah Djl. Palem No 54, Djakarta II/15. 

PENGURUS BESAR PERHI.MPUNAN DOKTER HEWAN 
INDONESIA 

Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia telah membentuk Pe
ng-urus BeHarnja untuk masa cljabatan 1960-1962. 

Ada pun susunan PenguruH Besar tadi aclalah sebagai berikut: 

26 



Sum arm o - Jogjakarta (Ketua) 
Bunjamin - Djakarta (Wk. Ketua I) 
S u r a t n o - Bogor (Wk. Ketua II) 
B. Warudju - Jogjakarta (Sekretaris I) 
Jusuf Harcljadiparta - Djakarta (Sekretaris II) 
Suprapto - Jogjakarta (Bendahara) 
S u w a c1 i - Purwokerto (Komisaris I) 
Prajitno - Surabaja (Komisaris II) 
Arjodarmoko - Djakarta (Komisaris III) 
Alamat Sekretariat P.D.H.I. ialah: Bulaksumur C/2 - Jogja-

karta. 

MANAGEMENT ASSOCIATION OF INDONESIA 

Di Djakarta telah dibentuk suatu perhimpunan dengan nama 
Management Association of Indonesia (M.A.I.). Tudjuan perhim
punan ini ialah memperdalam dan memperkembangkan ilmu penge
tahuan management dan organisasi serta memberi nasihat ,tentang 
penggunaan ilmu~ tersebut, demi kemadjuan dan pembangunan ma-
jarakat dan negara. 

Usaha2 dari Perhimpunan ini ialah: 
1. Menjelenggarakan sekolah2, kursus2 dan seminar2. 
2. Menjelenggarakan diskusi2, tjeramah2, darmawisata dan 

rekreasi. 
8. Menjelenggarakan hubungan baik dengan badan2 jang mem

punjai hubungan kepentingan didalam dan diluar negeri. 
4. Menjelenggarakan publikasi, penerbitan jang bersangkutan 

dengan ilmu pengetahuan dan masalah11 management dan or
ganisasi. 

6. enjelenggarakan penjelidikan (research) ct.n memberikan 
keteranpn-keterangan dan rekomendasi tentaaar aumberl 
manpower serta at kepada badan2 j&Dg memet'(ulwmja. 

6. :Menjelel'lg- n usaha2 lain jang l.iah dan 4iiUIJPp ber
guna untuk mentjapai tudjuan Association. 

l960 dibentu'k Dewan Penga 
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4. Doa Sulaiman (Wk. Ketua III) 
5. Drs Hersubeno (Wk. Ketua IV) 
6. Ir Omar Tusin (Ang-gota) 
7. Rusman A. Muthalib ( 

" 
) 

8. Drs Kusmuljo Sedjati ( ,, ) 
9. Drs Panglaykim ( ) 

10. Mr Chairul Anwar ( 
" 

) 
11. Sudirman B.B.A. ( 

" 
) 

12. Ir R. Sanu. i ( 
" 

) 
13. Drs Chairul Anwar ( ) 
14. Tjan Oen Boe B.A. ( ) 
15. Hidajat Suryanatanagara ( ) 

Dewan Penguru::; Association terdiri clari : 

1. Ir Omar Tusin (Ketua) 
2. 1\Ir Chairul Anwar {\Vk. Ketua I) 
3. Rusman A. Muthalib (Wk. Ketua II) 
4. Drs Panglaykim (Wk. Ketua III) 
5. Drs Kusmuljo Secljati (Wk. Ketua IV) 

Alamat perhimpunan ini ialah Madjelis InduHtri Indonesia, D.il. 
Sawah Besar 63, Djakarta. 

BEASISWA INDONESIA UNTPK YIAHASISW A ASING 

Indonesia telah memberikan beasiswa kepada empat orang ma
hm~iswa asing, jaitu . ebagai berikut: 
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1. Beasiswa kepada Klaus Grefermann dan Heinrich OHmann, 
keduanja warga negara Djerman Barat, dan S. A. Vinogra
dov, seorang warga negara Uni Sovjet. 

GrE>fermann dan Ollmann mendapat beasiswa untuk 
memperdalam pengetahuannja dalam lapangan kehutanan di 
Indonesia. 

Vinogradov mendapat beasiswa untuk memperdalam pe
ngetahuannja dalam bahasa dan kebudajaan Indonesia pada 
Fakultas Sastera, Universitas Indonesia, selama setahun. 

Ketiga beasiswa ini diberikan oleh Departemen P.P. 
clan K. 

2. Beasiswa kepada Alexander Shakov, seorang mahasiswa 
dari Amerika Serikat selama setahun untuk mengumpulkan 
bahan:! untuk thesisnja. 

Pada waktu ini Shakov sedang mempeladjari masalah:! 
umum dari perkembangan:! politis dan ekonomis di negara:! 
jang kurang berkembang dalam hubungannja dengan peru
musan politik luar negeri Amerika Serikat. 



Dalam thesisnja nanti perhatian chusus akan ditjurah
kan kepada sikap terhadap, dan pengaruh dari bantuan luar 
negeri Amerika Serikat eli Indonesia. 

Beasis\va ini diberikan oleh ,Jajasan Siswa Lokantara. 

DINAS HYDROGRAFI ANGKATAN LAUT 
REPUBLIK INDONESIA 

Dinas Hydrografi Djawatan Pelajaran, Departemen Perhu
bungan Laut berdasarkan keputusan Presiden telah digabungkan 
kedalam Departemen Angkatan Laut. Penggabungan ini dilakukan 
mengingat pentingnja Dinas Hydrografi tersebut dipandang dari 
sudut pertahanan dan keamanan negara. 

Pada tanggal 4 Oktober 1960 Menteri Perhubungan Laut Ir 
Abdul l\Iuthalib dengan resmi telah menjerahkan Dinas Hydrografi, 
Djawatan Pelajaran tadi kepada Menteri KASAL Laksamana Muda 
R. E. Martadinata. 

Sebagai Ketua Dinas Hydrografi ALRI ini telah diangkat Ma
jor Wardiman jang berkecludukan eli Djl. Banda no. 6, Tg. Priok
Djakarta. 

2. lntcrlwsiollal 

FIELD TRAINING COlTRSE UNTUK AHLI:.! ILMU BOT ANI 

Pada tanggal 27 Oktober 1960, bertempat eli Laboratorium 
.,Treub", Kebun Raja Indonesia, Bogor, telah diaclakan suatu upa
tiara pembukaan sederhana daripada Field Training Course for 
Botanists in the Methods of Exploration and Investigation of Vege
tation. Usaha ini, jang eli. elenggarakan oleh Unesco outh East Asia 
Science Cooperation Office dengan bantuan Madjelis Ilmu Penge
tahuan Indonesia, akan berlangsung hingga pertengahan bulan De
sember 1960 di Udjung Rulon. Daerah Udjung Rulon dengan se
ngadja dipilih berhubung tudjuan daripada course ini terutama ada
lah untuk melatih para peserta, jang terdiri atas ahli:! ilmu botani 
dasar dan terpakai dari negara:! Asia Tenggara, dalam tjara:! mela
kukan ,fieldwork" dengan se-baik:!nja meskipun berada didalam 
lingkungan keadaan jang primitif. 

Unesco International Advisory Committee on Humid Tropics 
Research telah menekankan kebutuhan akan training bagi penjeli
dik:! ilmiah dan mengusahakan expedisi:! ilmiah dalam ilmu botani 
setjara teratur. Hal ini telah ditekankan pula dalam Symposium on 
the Vegetation of the Humid Tropics jang diadakan dalam bulan 
Desember 1958 eli Tjiawi, Bogor, dalam mana telah diambil suatu 
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resolusi untuk meminta kepada Unesco agar mengambil inisiatip 
menjelenggarakan training courseR clalam lapangan botani dil>ehe
rapa negara Asia Tenggara. 

Ada pun para peserta akan dilatih clalam hal~: 
1) bagaimana bergerak, hidup dan bekerdja dalam lingkungan 

keadaan primitif dilapangan (primitive field conditions), 
2) memperoleh pengetahuan tentang berbagai tjara untuk 

mengumpulkan bahan~ ilmiah, terutama tumbuh~an, tetapi 
dalam beberapa hal djuga binatang:!, 

3) memperoleh pengetahuan tentang pendekatan ilmiah dalam 
mempeladjari vegetasi clan fauna, 

4) memperoleh pengetahuan tentang metode:! penilaian daripa
da daerah-tumbuh hutan:! bagi kepentingan ekonomi, 

5) untuk memperoleh gambaran umum tentang vegetal'!i dalam 
hubungannja dengan keadaan ekologi. 

Indonesia merupakan negara pertama jang menjelenggarakan 
training course ini dibawah pimpinan Dr A. J. G. H. Kostermans He
orang ahli botani dari Indonesia. Pada tahun:! jang akan datang 
Hegara:! lain di Asia akan menc!apat giliran untuk menjelenggarakan 
training course jang sama. 

Training course ini diikuti oleh peRerta:! c!ari Pilipina, Vietnam, 
l\falaja, Siam. Singapura dan Indonesia. 

HADIAH NOBEL TAHUN 1960 

Akademi Ilmu Pengetahuan Swedia telah menetapkan peme
nang:! Hadiah Tobel untuk tahun 1960. Hadiah Nobel ini diberikan 
atas djasa:! mereka dalam mengadakan penjelidikan clalam berbagai 
lupangan ilmu pengetahuan. 

Dal{.(f;n lapangan ilmu kedoktema 

Hadiah untuk ilmu kedokteran cliberikan kepada Prof. Peter 
Bryan Meclawar, guru besar zoologi dan anatomi komparatif eli Col
lege Universitas London dan djuga anggota Royal Society dan ang
gota The New York Academy of Sciences. 

Hadiah kedua diberikan kepada Sir Frank MacFarlane Burnet, 
·eorang ahli infeksi~ virus dan penjakit menular. Beliau adalah ta
matan Universitas Melbourne dan telah mendjadi gurubesar pada 
pengobatan eksperimen eli Universitas tersebut sedjak tahun 1941. 
Beliau djuga pernah mendapat hadiah Royal Medal dari British 
Royal Society dan telah menulis banjak buku:! mengenai penjakiF 
menular dan kekebalan jang didapat (acquired immunity). 
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Dalam laJiallgan ilnw fisikn 
Hadiah untuk ilmu fisika diberikan kepada Prof. Donald A. 

Glasser dari Berkeley, California. Glasser berhasil menemukan ,ka
mar gelembung" - sematjam djendela bagi atom. Hasil penemuan 
Prof. Glasser jang bekerdja pada Universitas Ann Abor, Michigan 
itu memungkinkan para sardjana fisika membuat foto~ jang me
nundjukkan apa jang terdjacli selama proses pemukulan atom. 

Dalam lapangan iln111 h"imiu 

Hadiah untuk ilmu kimia diberikan kepada Prof. William F. 
Libby dari Universitas Los Angeles. Beliau berhasil menemukan 
~uatu teknik untuk menentukan usia benda~ jang memuat karbon 
14. Karbon 14 jang terdapat dalam djumlah jang ketjil sekali dalam 
seluruh bahan~ organik aclalah suatu isotop karbon jang sangat ra
dioaktif. 

Dalam kesusastera(lil 
Hadiah untuk kesusasteraan diberikan kepada Saint John 

Perse, seorang bekas diplomat Perantjis. Hasil karja beliau ialah 2 
buah karangan (sadjak) berdjudul Chrvniquc dan Sea J.Uu.rkl> . 

. /. Asi11y. 

A. DIL~IY DIANGKAT SEBAGAI ELECTED MEMBER A.A.A.S. 

Sdr. Anwari Dilmy, Kepala Lembaga Herbarium Bogoriense, 
Kebun Ray a Indonesia, Bogor telah terpilih sebagai "Elected 
Member of the American Association for the Advancement of 
Science" (A.A.A.S.) - (Lihat hal. 3 Berita M.I.P.I. nomor ini). 

Perlu diterangkan bahwa kehormatan sebagai "Elected Mem
ber" ini diberikan kepada sardjana~ diluar Amerika Serikat jang di
anggap telah berdjasa dalam merapatkan kerdja sama ilmiah 
antara Amerika Serikat dengan negara~ asing. 

:vtEMPELADJARI SISTEM PERGURUAN TINGGI 
AMERIKA SERIKAT 

Tiga orang tokoh dari universitas~ eli Asia telah berangkat ke 
Amerika Serikat untuk mempeladjari sistem perguruan tinggi dan 
meliha.t dari dekat bagaimana sistim itu berdjalan dalam prakteknja. 

Ketiga tokoh tersebut ialah Prof. Ir R. Goenarso, Ketua Depar
t€men Ilmu Pasti dan Alam, Institut Teknologi Bandung, Dr Yuan 
Tsai Tu, Presiden Taiwan Provincial Normal University, Taipei dan 
Dr Saroy Buasri, Pd. Presiden College of Education, Kementerian 
Pendidikan, Bangkok. 
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Selama berada di Amerika Serikat ketiga tokoh tadi telah 
~lri suatu seminar mengenai pendidikan tinggi pad Uni
veraity of Michigan jang berlangsung pada tanggal 11 opember 
1960 dan setelah selesai seminar mereka akan menindjau beberapa 
pergurun2 tinggi dinegara:~o bagian Amerika Serikat. 

SWat bulan Aguatus 1960 suatu ekspedisi oceanoarafi sedang 
dtla~\Ula"kaD oleh Scnpps Institution of Oceanography, The Uni-
elJlty . Of.' CaUfornia, janr meliputi penjelidikan lauta:p2 dal'm 

{4eepe~e.& reaearch) menreuai baaian barat daja Pacific dan barian 
ielatah Samudra Hindia. Program ekspedisi ini jang diberi nama 
,,XODIOOn" adalah serupa dengan ekspedisi-ekspedi i D0w1'twind 
pa.da tahun 1967-68 dibagian tenggara saftludra ini, oleh lembara 



PERTEMCAN JLMIAII 

1. Dalam Negeri 

TJERAMAH TE TANG PE JELIDIKA ANTHROPOLOGI 
Dl KALIMA TA TE GAH 

Pada tanggal 3 Nopember jang lalu Lembaga Kebudajaan Indo
nesia telah menjelenggarakan sebuah malam tjeramah bertempat 
di Museum Pusat, Djakarta. Tjeramah ini diadakan dengan auspicia 
M.I.P.I. Pembitjara-pembitjara pada malam ini ialah Dokter Azhar 
Suroso Munandar dari Fakultas Kedokteran, UI., dan Drs J.B. Ave 
dari Fakultas Sastera U.I. jang telah menguraikan setjara singkat 
tnengenai ekspedisi penjelidikan anthropologi jang dilakukan oleh 
serombongan mahasiswa dan dosen ke Kalimantan Tengah. 

Dokter Azhar menerangkan bagian anthropologi phy ik, teru
tama segi somatometri dari suku Ot-Danum. Usaha.2 pengukuran 
tinggi dan berat badan ini dilakukan berhubung denwan rentjana 
M.I.P.I. untuk mendapatkan suatu "standard height and weight" bagi 
Indonesia. Hasil2 pengukuran tersebut akan diterbitkan beliau dida
lam madjalah M.I.P.I· Medan Dmu Pengetahuan. 

Drs Ave telah menguraikan bagian antbropologi budaja, Ada
pun pemilihan daerah Kalimantan Tengah ini, chususnja suku Dajak 
Ot-Danum, berdasarkan pertimbangan2 praktis dan ilmiah. Suku 
Ot-Danum adalah jang paling tua antara suku2 Dajak, malahan pen
duduk disekitarnja menganggap mereka sebagai nenek mojangnja. 
Hal ini sangat penting untuk mempeladjari ethAogenesis; lagipula 
uku bolaa iBi hidup dalam kead.-.n jana tjukup terisolai· Bkape .. 

cti i ini djuga merupakan latihan bafri maw a'~- djurilsan anthr~ 
pologi dari Fakultas tera. Pertim~ prattimja antara · 
....,w:..Jr d8lam btdang keamanan «tan pengangkutan, herb bUDa de-

l. memberikan fasilitet transport. Tambaba · 
n t.MMh1at amat 'J)ellting dilihat dari sudut petadl&ap 

erah KaJimaJitU TM!ifth 
~ildt sekali jang «liketahui tentang suku Ot·Danil * dltt&b tnnmn hamja terbatas pada tu1isan' sitbieti JJiraiQr 

jang .audah . UlDlW'J•bja, sedikit jang me~ 
l n&jak ml ~ lama tn~tilnggaDcan Sfstem: ebUl. tffltti1·-~ 
~ t j.aug me~~n antara banasawan, · ra~~g.~:)#Jik, 

, 8lUf6h ~ j._ ~rlu diijatat ialab bal1ta 
QJ;)d-~~u;. bQ~ c:Uka~ tidak lagi memp~ ~ 
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TJERAMAH DR HAHOLD KOONTZ 

Pada tanggal 7 dan 10 ~ Topember 1960 eli Aula Uni\·ersitas Indo· 
donesia dan eli Aula Lembaga Administrasi Negara telah diadakan 
tjeramah oleh Dr Harold Koontz, Professor of Business Policy and 
Transportation dan Vice Chairman for TranRportation and ::\1anage
ment Theory and Policy, Graduate School of Business Administra
tion, University of California, Los Angeles. 

Tjeramah jang diberikan oleh Dr Harold Koontz ialah mengenai 
l\laking Plans Succeed di aula UniversitaH Indonesia dan Manage
ment Challenges in 1960's eli aula Lembaga Administrasi Negara. 

Tjeramah ini dihadiri oleh sardjana~ ekonomi, dosene! Fakultas 
Ekonomi, alumni Latihan Pembangunan Ketatalaksanaan (.:VIanage
ment Development Programme), mahasiswa" dari berbagai fakultas 
dan instansi-instansi jang berkepentingan. 

Adapun buku!! jang ditulis oleh beliau ialah: 

- Government Control of Business, 1941 
- Principles of Management, 1955 
- Public Control of Private Enterprise, 1956 
- Readings in Management, 1959. 

2. Luar N ege1·i 

~llNESCO SYMPOSIFM ON THE ll\'lPACT OF MAN 
ON HUMID THOPICS VEGETATION 

Suatu Simposium Tentang Pengaruh Manusia pada Tumbuh!!an 
Daerah Beriklim Lembab (A Symposium on the Impact of Man on 
Humid Tropics Vegetation) telah dilangsungkan di Goroka, Irian Ti
mur dari tanggal 14 sampai dengan 20 September 1960. 

Simposium eli Irian Timur ini adalah simposium jang ketiga ka
Fnja diadakan oleh UNESCO. Simposium jang pertama diadakan eli 
Kandy, Ceylon dari tanggal 19 sampai dengan 21 Maret 1956; jang 
kedua diadakan di Bogor, Indonesia dari tanggal 12 Hampai dengan 
15 Desember 1958. 

Simposium jang kedua ini diselenggarakan bersama oleh Unesco 
Southeast Asia Science Cooperation Office dan -:\1adjelis Ilmu Pe
ngetahuan Indonesia. Menurut ketentuan UNESCO simposium sema
tjam ini akan diadakan setiap 2 tahun sekali. 

Negara!! jang ikut menghadiri simposium ketiga ini ialah: AuH
tralia, India, Indonesia, Malaya, Philippina, Serawak, Singapore, Irian, 
Muang Thai, lnggeris dan Amerika. WakiJ'! dari daerah Pasifik Se
latan djuga hadir, sedang wakil~ dari Irian hanja sebagai penindjau. 
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Wakil dari Indonesia ialah Sclr. Anwari Dilmy, Kepala Lembaga Her
barium Bogoriense, Lembaga Pusat Penjeliclikan Alam, Bogor. 

Dalam ~imposium itu telah dibitjarakan pokok~ persoalan seperti 
berikut: 

1. The effect of extraction of forest products, the ::~election and 
cultivation of foods b.\· early Man on the Vegetation of the 
Humid Tropics. 

2. The effect of fire used by early Man on the Vegetation of 
Humid Tropics. 

3. The effects of grazing by the domestic animals of early Man 
on the Vegetation of the Humid Tropics. 

4. The effect of shifting cultivation on the Vegetation of the 
Humid Tropics. 

5. The nature of the secondary communities resulting from the 
activities of early Man and the methods of their detection. 

Hasil~ (keputm;an:.!) simposium ini akan diterbitkan sebagai pro
ceedings oleh UNESCO, jang akan meliputi laporan:.! dan soaF jang 
clibitjatakan dalam simposium tersendiri. 

PENGU.MUMAN DARI INTERNATIONAL FEDERATION 
FOR DOCUMENTATION 

Sekretaris Djenderal International Federation for Documenta
tion telah mengumumkan kepacla anggota:.! nasional dan anggota:! 
bureau, bahwa konperensi International Federation for Documen
tation jang ke-27 akan diadakan di London pada tanggal 6 sampai 
clengan 16 September 1961. (Lihat Berita M.l.P.l., Th. IV, No. 4. 
Agustus 1960). 

DELEGASI INDONESIA KE KONGRES P.I.O.S.A. KE-IV 
DI PAKISTAN 

Pada tanggal 13 Nopember 1960, telah berangkat menudju Ka
rachi (Pakistan) suatu delegasi Indonesia untuk menghadiri Kongres 
ke-IV dari Pan Indian Ocean Science Association (P .I.O.S.A.). 

Kongres tersebut diikuti oleh empat orang utusan Indonesia, 
jaitu: 

1. Prof. Dr Ir Tojib Hadiwidjaja, Dekan Fakultas Pertanian 
Univeritas Indonesia, Bogor - Ketua Delegasi. 

2. Dr R. P. Oetojo, Direktur Lembaga Pusat Penjakit Hewan, 
Departemen Pertanian, Bogor - anggota. 

3. Saudara Hasanuddin Saanin, Kepala Balai Penjelidikan 
Perikanan Darat, Departemen Pertanian, Bogor - anggota. 

4. Dokter Dradjat D. Prawiranegara, Kepala Lembaga Makanan 
Rakjat, Departemen Kesehatan, Djakarta- anggota. 



Kongres P.I.O.S.A. ke-IV ini berlang:mng mulai tanggal 16 hing
ga 24 Nopember 1960. Seperti telah diketahui P.I.O.S.A. adalah suatu 
perhimpunan dari organisasi ilmu pengetahuan regional dari negara.! 
jang berbatasan dengan Samudera Hindia pada mana Indonesia dju
ga mendjadi anggota, melalui Madjelis Ilmu Pengetahuan Indonesia. 

Setelah menghadiri kongres, dalam perdjalanan pulang delegasi 
Indonesia telah mengundjungi India, untuk memenuhi undangan Pe
merintah India selama beberapa hari, guna mengaclakan kundjungan 
kebeberapa lembaga ilmu pengetahuan disana serta mengadakan hu
hungan dengan para sardjana negara ter.:;ebut. 

Danat ditambahkan bahwa dalam kundjungan ke-lembaga:! ilmu 
pengetahuan di India telah ikut bergabung clengan rombongan dele
gasi dari Karachi : 

- Prof. Dr A. J. Darman, guru besar Fakultas Kedokteran 
Hewan, Univen~itas Indonesia. 

- Prof. Dr Ir R. M. Sumantri, guru besar Institut Teknologi 
Bandung. 

- Prof. Dr Ong Ping Hok, guru besar Institut Teknologi 
Bandung. 

Ketiga sardjana ini langsung berangkat dari Indonesia ke India 
dan berkundjung kenegeri ini atas undangan Pemerintah India pula. 



BERITA DOKUMENTASI/P~RPUS1'A.KAA 

T 8 HA MADJALAH2 PADA PE 

SELAMA BULA AGUSTUS -

Disusun oleh 

Moertining ih 

Acta Societatis Medicorum Upsaliensis. 
- University of Uppsala, Uppsala, Swedia. 
- Vol. 64, no 1-6, 1959. 

65, no 1-2, 1960. 
- Suatu madjalah kedokteran jang terbit 6 nomor setahun 

dalam bahasa lnggeris. 

Asian perspectives. 
- Far Eastern Prehistory .Association, •nakoag Uni er

•ty, Hongkoag. 
- Vol. II, no 1, 1958. 
- Suatu penerbitan setengah tahunan jaq mengutar$n 

tentang barang2 purbakala. 

Bulletin of the Geological Institutions of th& Uni'Miit)t of Uppeala. 
- University of Upp&ala, Uppaala, edia. 

oL :n, no 14, 1916-1'7. 
no 1 1960. 



List of Bibliographies on Nuclear Energy. 
- International Atomic Energy Agency, Wina, Austria. 
- Vol. I, no 1, 1960. 
- Suatu daftar tak berkala jang memuat bibliog-rafi~ menge-

nai nuclear energy. 

Oceanus. 
- Woods Hole Oceanographic Institute, Wood Hole, Mass. 
- Vol. VI, no 4 (June), 1960. 
- Pemberitaan penjeliclikan !aut dalam lapangan ilmu pasti 

dan ilmu alam, jang terbit 3 bulan sekali. 

Preuves. 
- Redaction de Ia Preuves, Paris. 
- No. 114, 1960. 
- Suatu madjalah Rastra politik jang bersifat populair dan 

terbit sebulan sekali. 

Science Series. 
- Oregon State College, Corvalis, Oregon, USA. 
- No 2, 1960. ("The weather of Oregon"). 
- Suatu seri jang membitjarakan tentang peristiwa~ ilmu 

pengetahuan setjara populair. 

cientific American. 
- Scientific American Inc., New York. 
- Vol. 203, no 1, 1960. 
- Madjalah bulanan ilmu pengetahuan jang bersifat popu-

lair. 

Studii si Cercetari de Metalurgie. 

38 

- Academia Republicii Populare Romine, Bucaresii. 
- Vol. I, no 1-2, 1956. Vol. IV, no 1-4 1959. 

II, no 1-4, 1957. V, no 1, 1960. 
III, no 1-4, 1958. 

- i::lUatu madjalah jang menjelidiki tentang barang logam. 

TAMBAHAN BUKlf:! PADA PERPUSTAKAAN M.lP.I. 
SELAMA BULAN AGUSTUS- SEPTEMBER 1960 

Disusun oleh 
Iskiah 

Adams, Leason H. United States National Ucpo1·t 1957-1960. 
(Twelfth General Assembly: International Union of Ge
odesy and Geophysics, 1960). Washington, D.C., Ameri
can Geophysical Union, 1960. 318 p. 



- American Institute of Physics. Style Manual for Guidance in 
the Preparation of Papers for Journals, 2nd ed. New 
York, American Institute of Physics, 1959. 42 p. 

- Be terman, Theodore. Briti~:~h So11rces of Reference and Infor-
mation. London, Aslib, 1947. 56 p. 

- Biro Koordinasi Perguruan Tinggi. Workingpaper Ko1t}Jerensi 
Antar F.[{.J.P. Nege1·i di Malan{J, tgl. 21-25 Agustus 
19."i9. (Stencil). Malang, Biro Koordinasi Perguruan 
Tinggi, 1960. 
Djilid I, 38 p. 

, II, 19 p. 
, III, 24 p. 

- British Council. Scientific and Leco·ned Societies of Great Bri-
tctin, 59th ed. London, Allen & Unwin, 1958. 215 p. 

- British Standards Institution. Univusal Decimal Classification. 
Abridged English edition, 2nd ed. London, British Stan
dards Institution, 1957. 252 p. 

- Buttress, F.A. World of Abbreviations of Scientific, Technolo-
gicaL and CommerciaL Organizations, 2nd ed. London, 
Leonard Hill, 1960. 300 p. 

Cockerel, Douglas. Bookbinding and the Care of Books, 5th eel. 
London, Pitman & Sons, 1957. 345 p. 

- Council of Scientific and Industrial Research. Indian Scientific 
& Techuical Publications; E:rhibitio11 1960; a Bibliogra.
phy. New Delhi, Council of Scientific & Industrial Re
search, 1960. 195 p. 

Europa Publications Limited. The Middle East, 1959. (A survey 
of the Directory of the Countries of the Middle East), 
7th ed. London, Europa, 1959. 491 p. 

- Hall, Calvin S. Suatu Pcngcwtar kedalam llnw D.iiwu Sigmund 
Freud. Djakarta, Pustaka Sardjana, Pembangunan, 
1960. 162 p. 

I. Abdurachim. Ilnw Masalah Penduduk, no. 7. Bandung. Ba
lai Pendidikan Guru, 1959. 64 p. 

- John Katili. Pe·nganta1· Geologi Umum. Bandung, Balai Pen
didikan Guru, 1959. 160 p. 

- Khoe Soe Khian. Ichtisar Perkembangan Ilmu Bumi. Ban-
dung, Balai Pendidikan Guru, 1959. 62 p. 
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Marks, P. Gtologi Sccl.ia ru h. Band ung, Balai Pt•tHlidikau (,u-
ru, 1959. 
Djilid I, l](i p. 

II, 178 p. 
Ill. lOG p. 

,, IV, 141 p. 

- l\1inif'try of labour and a tiona! Service and the < 'entral Offil'e 
of Information. Sclccfiii[J the Jlu11 tor the Joh. Lon-
don, FoHh & Cross, 1953. 28 p. 

National Science Foundation. Stotisticul Ilo11dhook n( S1·ir/1('1' 
Education. Washington, D.C., • ational Sciet;ce Foun-
dation, 1960. 94 p. 

Oldfield, R.C. The Psycholo{Jy uf the lt1terl'ie11', 4th ed. Lon-
don, Methuen & o., 1951 154 p. 

Palm, C.H.l\1. Scdj((l ah Anfht upolo{Ji Budoju. Bandung-, Ba-
lai Pendidikan Guru, 1959. 84 p. 

Parke III, Tathan Grier. Guid tu thr, Literufu1 c uf Mathe-
matics a11d Physics Including Related Works 011 Ellgi
neering Sczcncc, 2nd ed. New York, Dover, 1958. 436 p. 

-· Participant Training Division, 'nited tates Operation:-; l\tli:-;sion. 
All Evaluotio11 of the Participant Troi1liii!J Pro{/nwz in 
I11donesia. Djakarta, Participant Training Division, 
U .. Operation::; Mis:;;ion, 1959. 165 p. 

Pepperell, Elizabeth :\1. Office Stoff Selu:tiu11, Sl!JJCI'Pisiull. 
London, Industrial Welfare Societ:r, 1959. 51 p. 

- Steinberg, S. H. Stateman's Yearbook. l!J:i.IJ. London, :\lac-
millan and Company, 1959. 167:~ p. 

Urwick, L. P('J'SUJI/iel Malla{fentctlt in Pl'J',<;pcctiz·c. London, 
Institute of Personnel Management, 1959. 23 p. 

Whitaker, J. and ons. Whitakc1·'s Cumulative lJouk List, vol. 
142, 1959. London, Whitaker, 1960. 595 p. 

lTNION LIST OF SERIALS. 

Baru:.! ini 1\I.I.P.I. telah meng-usulkan untuk memperbaharui pcn
tjatatan madjalah:! dari empat perpustakaan jang tcrtjantum da
lam Uuion Catalogue of Periodical Holdings in the l'vlain Science 
Libraries of Indonesia (1953) jang diterbitkan oleh nesco Science 
Cooperation Office for South East Asia. Keempat perpustakaan ter
sebut ialah: Perpustakaan Fakultas Kedok.teran, Djakarta; Biblio-
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theta Bogoriensis, Bogor; Perpustakaan Institut Teknologi Bandung 
dan Perpustakaan Jajasan Ilmu Alam, Bandung. 

Selama bulan September clan Oktober 1960 mahasiswa~ Sekolah 
Perpustakaan, Djakarta jang telah berprak,tek pada keempat per
l;Ustakaan tersebut telah mengg-unakan sebagian clari waktunja un
tuk mengerdjakan pekerdjaan pekercljaan ini, sehingga sebagian be
sar dari macljalah~ jang ada parla perpustakaan~ tersebut telah se
lesai ditj a tat. 

Union List ini akan diper1uas, sehingga sekarang disamping 
ciapat teriHinja kekosongan jang telah terdjadi setelah penerbitan 
l 953 tersebut cljuga diberikan keterangan~ lain jang tidak terdapat 
pacla penerbitan jang terdahulu. Kantor Bibliografi Nasional seka
rang telah memulai pekercljaan pentjatatan mengenai tiap madjalah 
jang masuk dan memherikan tanda~ penundjukkan bersilang jang 
cliperlukan untuk lebih memudahkan penggunaan Unesco Catalogue 
ten;ebut, jang telah terbukti kegunaannja sebagai suatu sumber re
ference. 

Kantor Bibliografi Nasional bersama-sama dengan Sekolah Per
pustakaan telah bekercljasama clengan M.I.P.I. dalam lapangan terse
r;ut diatas sedjak permulaan, karena K.B.N. harus menjiapkan pula 
~uatu l. nion List of Serials .i ang ada pad a Departemen~, Fakultas~ 
dan Pervustakaan chusus cliseluruh Indonesia mulai clari tahun 
Hli5ti. 

LULUS UDJIAN SEKOLAH PERPUSTAKAAN 

Pada tanggal 2 Agustus 1960, 28 (dua puluh delapan) orang 
. iswa telah lulus dalam Udjian Penghabisan Sekolah Perpustakaan, 
Departemen P.P. & K., Medan Merdeka Sel~\tan 11, Djakarta. 

Dengan demikian sedjak mulai berdirinja di th. 1952 djumlah 
ahli pustaka jang telah dihasilkan oleh sekolah tersebut adalah 98 
(sembilan puluh delapan) orang. 

Untuk tahun pelacljaran 1960 1961, telah diterima 80 siswa. 

JHJRSlTS TATA PUSTAI{A P.A.P.A.D.I. TJABANG 
DJAl{ARTA 

Pada tanggal 28 Oktober 1960 jang lalu untuk pertama kalinja 
Kursus Tata-Pustaka clari P.A.P.A.D.I. Tjabang Djakarta meng
achiri waktu peladjaran Tingkat A jang diadakan sedjak tanggal 2 
Agu:;tus 1960 (selarna tiga bulan). Kepada semua siswa, jang pada 
athir Kur~us berdjumlah 26 orang, cliberikan tancla menjelesaikan 
Kursns Taht Pustakn Tingkat A. 
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Tillgkat B jaitu landjutan dari tinatkat A jang akan diadakan 
pula selama tiga bulan, akan dimulai pada taaggal 1 Desember 1960. 

ereka jug cliaDggap DWf1PU selama peladjaran ditingkat A 
diperbolehkan untuk :melaudjutkall ditingkat B. (Lihat Bmta, JI.I. 
PJ., Th. IV, No.4 dan 5, 1960}. 



Ai\'EKA RERIT A 

KAPAL RUMAH SAKIT '"HOPE" DI INDONESIA 

Pada tanggal 19 Oktober, 1960 sebuah kapal rumah sakit Ame
rika Serikat bernama "S.S. HOPE" telah sampai di Tandjung Priok 
dalam rangka pelaksanaan sebuah projek untuk membantu menaik
kan deradjat kesehatan dunia dan Asia Tenggara chususnja. 

Kundjungan ke Indonesia ini dilakukan atas dasar kerdjasama 
antara projek "HOPE" dan Inctone:;;ia jang menguntungkan kedua 
belah pihak. 

Perkataan HOPE aclalah singkatan dari Health Opportunity 
for People E ve rywhr>1 r. Projek HOPE diselenggarakan dengan 
:;;uatu dana jang di:;;umbangkan oleh masjarakat Amerika Serikat. 

Kapal ini dimaksudkan sebagai suatu fasili,tet latihan jang ber
pindah~ untuk memberi latihan kepada para bidan, ahli teknik di
bidang higieni, teknisi~ medis clan pedjabat ke:;;ehatan, pun djuga 
dokter~ . 

Dalam kapal HOPE ini terclapat serombongan dokter~, perawat 
<lhn ahli~ teknik dan kapal ini akan berada didaerah Indonesia sela
ma 6 bulan. 

Selama berlabuh di Tandjung Priok, kapal HOPE ini telah di
kundjungi oleh Presiden Soekarno, Menteri Kesehatan, dan pedjabaP 
tinggi dari berbagai Departymen. 

Adapun pelabuhan jang disinggahi ialah: Djakarta, Surabaja, 
Bali, Sumhawa, Makassar, Ambon, Kupang, Lombok, Semarang. 

KOREA UT ARA MEMBERI BEASISW A 

Dua orang mahasiswa Indonesia ialah Gatot Wilotikto dan Se
d,iati Walujo telah mendapat beasi:;;wa untuk beladjar selama 5 tahun 
di Kim Il Sung Univasity di Pyongyang (Korea Utara). 

Pemberian beasiswa tersebut dilakukan dalam rangka pelaksa
raan tukar menukar kebudajaan dan pendidikan antara Republik 
Demokra:;;i Korea Utara dan Indonesia. 

MELAND.JUTKAN PELADJARAN DI AMERIKA SERIKAT 

Pada tanggal 10 Nopember 1960 telah berangkat ke Amerika 
Serikat Drs Kusumanto Purbosiswojo untuk meneruskan peladjaran
nja di Warner and Swasey Observatory, Cleveland, Ohio dalam rang
ka bantuan Unesco. 

Drs Kusumanto adalah seorang sardjana astronomi lulusan In
stitut Teknologi Bandung. 
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PROF. REUTER MENGUNDJUNGI INDONESIA 

Pada tanggal 12 Oktober 1960 telah tiba eli Indonesia Prof. 
Reuter, Kepala Department of Food Technology dari The University 
of Nev.' South Wales, Australia, untuk melakukan kundjungan sing
kat selama beberapa hari. 

Selama di Indonesia antara lain telah clikundjungi Aka<lemi 
Pendidikan Nutrisionis dan Ahli Diet eli Bogor, Lembaga Makanan 
Rakjat eli Djakarta serta Bagian Teknologi Makanan dan Djawatan 
Pertanian Rakjat Pusat eli Pa::~ar Minggu. 

Pacta tanggal 15 Oktober 1960, Prof. Reuter tclah meninggalkan 
Indonesia. 

KUNDJUNGAN PROFESOR YOUNG KE INDONESIA 

Atas usaha British Council telah berada eli Indonesia sedjak 
tanggal 31 Oktober sampai 10 Nopember 1960, Prof. F. G. Young, 
D. Sc., Ph.D, M.A., seorang ahli biokimia dari Cambridge University. 

Atjara kundjungan selama di Indonesia diatur oleh Ketua Fa
kultas Kedokteran Universitas Indonesia. Profesor Young antara 
lain telah mengundjungi Lembaga Gizi eli Djakarta dan Bogor dan 
d,juga telah memberi beberapa kuliah. 

Profesor Young dilahirkan eli London dan mendapat diclikan 
pada Univen~itas London. Ia aclalah anggota staf ilmiah Dewan Pe
njelidikan Ilmu Kedokteran dari tahun 1936 hing-ga 1942, clan ke
mudian mendjadi Profesor Biokimia pada Universitas London hingga 
tahun 1949. Setelah itu ia eliangkat mendjadi Profesor Biokimia pada 
Universitas Cambridge hingga sekarang. Ia sangat aktip d<llam ke
hidupan umum dan ia menaruh minat chusus pada gizi dan penggu
naan ilmu pengetahuan paela pertanian. Profesor Young adalah Fel
low dari Royal Society dan telah menjumbangkan risalah ~ ilmiah 
pada madjalah Biokimia dan madjalah ilmu keelokteran dan maclja
lah ilmiah lainnja. 

KEMBALI DARI SIMPOSIUM DI BEOGRAD. 

Dr Ir M. Saelli, Kepala Lembaga Penjelidikan Ekonomi dan Ma
sjarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Dr Soebroto, 
Pd. Sekretaris Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia te1ah kem
!Jali ke Indonesia dari kundjungannja ke Beograd (Yugoslavia) dari 
tanggal 2 Oktober sampai dengan 21 Oktober 1960. 

Dr Sadli dan Dr Soebroto pergi ke Yugoslavia atas undangan 
Centre Univer·sitaiu International des Scienres SocialP8, Unil·el'.~itas 
Beograd untuk mengikuti suatu simposium internasional mengenai 
Man:i.sme dan PembatlrJIIIWn So,c:;iolismc (Marxigm and the Edifica
tion of Socialism). 
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NJONJA ANINE RUD KEMBALI KE KOPENHAGEN 

Pada tanggal 5 Oktober 1960 telah kembali ke Kopenhagen Njo
nja Anine Rud, seorang consultant Unesco untuk perpustakaan se
kolah setelah tinggal di Indonesia dari tahun 1956 sampai 1960. 

Selama di Indonesia Njonja Anine Rud bertugas pada Bagian 
Perpustakaan Pusat, Djawatan Pendidikan Umum, Departemen P.P. 
danK. 

Beliau djuga mengundjungi beberapa kota di Djawa, Sumatera, 
Kalimantan, Sulawesi dan Bali untuk membitjarakan soaP perpus
takaan sekolah dengan guru~ di-kota2 tersebut. 

OBAT PENTJEGAH KANKER 

Suatu obat mudjarab untuk mentjegah meluasnja penjakit kan
ker telah berhasil diketemukan oleh Prof. Michio Yamamoto dari 
Lembaga Penjakit Kanker Universitas Okayama. Obat itu dinamai 
O.X. jang diambil dari huruf permulaan Okayama dan X-ray (sinar 
X). O.X. adalah suatu lemak jang tidak larut dalam asam jang di
peroleh dari hati kelintji jang dengan berulang disinari oleh sinar X 
kuat tetapi dibawah dasisnja Prof. Yamamoto menerangkan sebe
lnm dilangsungkan pertemuan para ahli bedah, bahwa obat anti 
kanker itu tidak membahajakan sumsum tulang meskipun hal itu 
dilakukan dalam djangka waktu lama. 

Obat tersebut telah membuktikan kemandjurannja dalam peng
obatan-pengobatan setempat sebanjak 50 penderita telah sembuh ka
rena diberi obat baru ini sebelum dioperasi. 

SEDJARAH KAMANDAKA DITINDJAU 

Sedjarah petilasan~ Pasirluhur didaerah Banjumas, atau jang 
lebih terkenal dengan tjerita ,Kamandaka" telah mendjadi perha
tian serta ditindjau oleh serombongan dari Dinas Purbakala Jogja
karta, guna bahan~ penjusunan sedjarah Indonesia jang baru. Di
antara tempat jang ditindjau adalah makam Mangkubumi I dan II, 
tempat pertapaan Kamandaka, patung kepala Patih Tjaranggandul, 
Watu Senom, bekas kadipaten Pasirluhur dan kedung Brananglewas 
dan Kedung Banteng, beberapa kilometer sebelah Barat Purwokerto. 

BATU BERGAMBAR DIZAMAN PERUNGGU DIKETEMUKAN 

Expedisi ilmiah Azerbaijan jang dipimpin oleh ahli sedjarah 
Isaak M. Djafar-Zade telah menemukan 150 gambaran diatas batu 
dari zaman Perunggu didistrik Kobystan ,Halaman2 baru sebuah 
buku batu jang menarik hati, jang tertulis kira2 1.500- 2.000 tahun 
S.M. telah membuka diri didepan mata", demikian kata Djafar-Zade. 
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Djafar-Zade menduga bahwa jang paling tua diantara ukiran2 

diatas batu tadi berasal dari zaman Batu Baru (Neolithikum), umur
nja kira!! 8- 9 ribu tahun. 

Menurut perkiraannja, ukiran:! di Kobystan ini merupakan sa
lah satu usaha pertama manusia untuk mentjiptakan bahasa tertulis. 

ALAMAT BARU SEKRETARIS DJENDERAL F.I.D. 

Menurut pengumuman dari In,ternational Federation for Documen
tation mulai tanggal13 September 1960 alamat Sekretaris Djenderal 
F.I.D. telah pindah dari 6 Willcm lVitsenplein ke 7 Ilofweg, The 
Hague (Nethe1·land.c;). 
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ICHT/SAR PEMBATJAAN 

IL.MU PENGETAHUAN MODERN DAN TRADISI 
INTELEKTUIL 

(Gerald Holton, Science, 22 April 1960, Volume 131, Annual Book 
Issue, Hlm. 1187-1193). 

Disusun oleh 

Drs Sarto no Kartodirdj o 

Disosiasi ilmu pengetahuan dari kebudajaan mempunjai sebab!! 
jung dalam dan implikasi:.! jang mengatjaukan. 

Generasi dewasa ini menjaksikan hasiJ:! ilmiah jang gilang-ge
milang dalam science dan teknologi: sudah diselami sampai pada pe
ngetahuan dasar tentang asal-mula hidup, unsur:! benda, proses!! 
dalam otak dan kelakuan man usia. Pikiran ilmiah mempunj ai ap
likasi jang luas sekali, eksplorasi ruang angkasa dan pemberantasan 
kelaparan serta penjakit setjara besar:.!an. Karja ilmiah berlipat
ganda dan meresap dalam setiap fase hidup se-hari~ serta hidup 
nasional. 

Apakah sebenarnja fungsi ilmu pengetahuan itu, jang mempu
njai pengaruh dalam kebudajaan. Karja ilmiah jang kreatif, seperti 
basic research dilakukan oleh 2% dari scientist jang terlatih. Per
r.atian umum terhadap karja ilmiah itu djuga sangat kurang: hanja 
5% dari ruangan dalam surat kabar dipergunakan untuk soal ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 

Pemisahan antara science dengan dunia luar ilmu pengetahuan 
semakin djauh. Tidak ada kekuatan dalam dinamika kebudajaan 
jang dapat mengubah perkembangan ini. 

Dalam abad jang lalu pemisahan dapat ditjegah oleh karena; 
1. inti pendidikan dasar dan lapangan perhatian jang luas da

pat mempersatukan sampai pacta tingkat tertentu, dimana 
masih mungkin mengadakan perhubungan tentang haP jang 
masuk kompetensi masing:!, 

2. konsep serta sikap science telah didjadikan bagian dari ke
pentingan umat manusia pada umumnja. 

An tara konsep serta persoalan ilmu pengetahuan dan "common 
sense" ada keseimbangan. 

Disamping kekurangan~ dalam sistim pendidikan, jang mendja
di sebab pemisahan itu ialah bahwa kaum scientist sendiri sering 
melupakan kewadjibannja untuk memperkenalkan science kepada 
masjarakat. Kelalaian dalam pendidikan para tjalon pemimpin in
telektuil mengakibatkan, bahwa ilmu pengetahuan sebagai kom-
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ponen kebudajaan mendjadi persoalan. Proses ini sebagian besar 
adalab satu segi dari atomisasi lapangan intelegensia. Tidak adanja 
kobesi ini adalab gedjala dari ,penjakit" dalam kebudajaan kita. 

Mengenai peranan ilmu pengetabuan ada .beberapa pendapat, 
a.L: 

1. ilmu pengetabuan sebagai aktivitet manusia untuk mene-' 
mukan kenjataan, 

2. ilmu pengetahuan sebagai kekuatan merupakan alat untuk 
bertindak efektif, 

3. ilmu pengetabuan mengbasilkan vokabuler simbolis, 
4. ilmu pengetahuan merupakan dasar metafisis atau orientasi 

filosofis dari ideologi kita. 
Pada masa lampau ilmu pengetahuan dipakai untuk membuk

tikan adanja Tuban, tetapi ltemadjuan ilmu pen~tahuan menimbul-
penelisiban antara science dan religi. Pandanga.n teologis meng

_.., ihm1 pengetahuan sebagai ,pengasingan diri" jang mem
IJMva manuaia kelapugn dimana tidalt terdapat k~pentbtgan ter
tiaai (agama). 

Gambaran ketiga dari science ialah 8Cience sebagai bbataa 
jaqo dapat menguasai dan membiBMtkan manusia. Scientist diJra,.. 
takan immoril apabila mengbasilkan alat-sendjata dan bertindak 
aebagai pellPtjut apabila meBolak untuk mengbasilkaD. SCience 
dapat diDIDpni:takan sebapi ular j&Bg memaba memablr bUJa. dari 
.pobon ~uan jang achirtlja membinasakan mamud"a. Mast• 

lahl lilerua hem menghadapi kl'eativitet, lno Ui dan pe-
-taiRua. ka 11a aeienee mellimbulkan penattaiWl ~ 
aetjara ijepat maka selalu ditjurigai. 

mb&fl n tjurip dan ~Wah 
_.._... ilm.u paptahuaa ttu ialah: 

1. peDeDWan ilmiah memtJDI')dnkan elraploitui cle'Dpn mem
:.,...PIDI-.a ~ ~ Iuaa.; 
_,.~ ~ aauat efe.etif, mudM dipeJatj dan 



tidak dapat dipertjajakan penggunaan science itu. Akibatnja umat 
manusia akan punah karena dalam penggunaan science itu didorong 
oleh sifatnja sebagai machluk berdosa dan nafsunja akan kekuasaan. 

Pendapat pengarang ialah bahwa untuk hidup terus dan men
tjapai kemadjuan, umat manusia harus mengedjar ilmu pengeta
huan. Pikirannja digunakan untuk mengetahui dimana ia berada, 
apakah dia dan dimanakah tempatnja serta bagaimana memper
tanggung-djawabkan dirinja dalam melakukan kewadjibannja men
tjari pengetahuan. 

Penjelidikan ilmiah adalah sumber pokok dari segala penger
tian. 

Ada pendapat lagi tentang ilmu pengetahuan, ialah bahwa per
kembangan ilmu pengetahuan menimbulkan perubahan ecologis. 
Geosentrisme telah ditinggalkan, seluruh perkembangan tidak ber
asal dari kreasi dengan tudjuan tertentu tetapi menurut proses 
evolmd, tidak adanja arti mutlak dari ruang, waktu dan kepastian, 
kenjataan mendjadi pernjataan probabilistis dan indeterministis, 
otoritet sosial atau moril ditindjau setjara relativistis. 

Relativisme dalam ilmu pengetahuan tidak mengurangi adanja 
pengertian sentral bahwa kenjataan2 jang bernilai tinggi dalam 
science tidak tergantung dari sudut penglihatan, ilmu pengetahuan 
menghadapi nilai~ absolut dengan sikap kritis. 

Njatalah bahwa nilai:! absolut itu oleh science dipandang selalu 
berubah dan saling bertentangan. Untuk menemukan dasar jang 
baru dan sehat bagi dunia jang stabil diperlukan science. Science 
mampu menghadapi persoalan~ tentang hubungan2 manusia, dari 
struktur masjarakat sampai kebutuhan dan potensialitet manusia. 

Karena hasiP jang gemilang dalam karja teknis dan perubahan 
revolusioner dalam sifat aktivitet ilmiah ada paham jang hanja me
mandang ilmu matematika serta penjelidikan dalam laboratorium 
inti sebagai usaha ilmiah jang Redjati dan jang memberikan model. 
Paham itu djuga meng-identifikasikan science dengan teknologi. 

Memang Rcience mendjadi suatu operasi besar~-an dengan aki
bat jang luas sekali dan pekerdjaan ilmiah dapat membenarkan diri 
dengan bertambahnja pengetahuan2 baru dan keuntungan~ materiil. 
Scientism akan mengubah scientist dan masjarakat disekitarnja. 

Bagi dunia non-scientific disamping ketjurigaan djuga ada ke
pertjajaan bahwa science tidak mempunjai pembatasan. Sebab uta
rna dari pengasingan unsur:! ilmiah terhadap jang bukan ilmiah 
dalam kebudajaan kita ialah terletak pada kekurangan peladjaran 
tentang science. Bukannja orang~ biasa sadja tetapi djuga para pe
mimpin intele~tuil sangat kurang pengetahuannja tentang science. 
Dewasa ini kaum intelektuil untuk pertama kali dalam sedjarah ke
hilangan dasar2 pengertiannja terhadap dunia, oleh karena ketidak
tahuannja tentang fakta2 biologis, fisis, chemis atau astronomis. 
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Konsepsi2 dasar science modern tidak dimengertinja dan kare
na sudah terlalu djauh terpisah tidak akan diketahui pula djalannja 
untuk memahaminja. Dalam keadaan demikian kaum intelektuil ti
dak memahami bagaimana fakta:! dari pelbagai science· tertjakup 
dalam satu gambaran dunia, sehingga menimbulkan perasaan 
bingung. 

Gambaran dunia dalam djaman klasik atau pertengahan atau 
dari Dante, Milton dan Goethe menundjukkan sintese besar jang 
bermakna. Gambaran sekarang ialah adanja dunia kwantitet dengan 
perg€rakan jang dapat diukur setjara matematis dan ko mologi jang 
mechanis, tidak dikenal universum jang romantis seperti pada dja
man Dante atau Goethe. 

Untuk menghindari disosiasi itu sangat dibutuhkan scientist 
banjak dan sokongan untuk peladjaran2 ilmu pengetahuan sosial dan 
budaja. Perlu diusahakan agar science diberi tempat dalam pendi
dikan kaum intelektuil, umpama dengan program dan curriculum 
jang imaginatif, memperkuat standard dari hasiP karja ilmiah, per
luasan kuliah kerdja sampai pada lapangan science. Karena usaha 
dalam pendidikan mengenai penj€baran ilmu pengetahuan kurang, 
maka hubungan antara penemuan2 ilmiah dengan masjarakat achir
nja mendjadi terputus. Sebabnja terutama terletak pada kaum in
telektuil jang tidak mampu bertindak sebagai pengantara antara 
science dan masjarakat. 

Memperbaiki kontak timbal balik antara science dengan ma
sjarakat adalah persoalan jang dihadapi kaum intelektuil dewasa ini. 

SEKEDAR TENTANG BIBLIOGRAFI NASIONAL 
(Bibliografi Nasional, Gunung Agung, Djuli 1960, 36 Hlm.) 

Disusun oleh 

Kosasih Prawirasumantri. 

Melihat arti perkataan, bibliografi berarti suatu daftar dari bu
ku2 jang diterbitkan dalam suatu daerah tertentu. Bibliografi asalnja 
dari perkataan Junani biblion dan grafi jang mmling2 berarti buku 
dan uraian; djadi bibliografi dapat diartikan sebagai suatu pengurai
an tentang buku jang telah diterbitkan. Dapat dikatakan bahwa ada 
2 tudjuan jang terutama dalam penjusunan bibliografi nasional ini: 
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1. Bibliografi nasional jang diperlukan untuk mengetahui de
ngan teliti bahan apa jang telah ditjetak dan diterbitkan 
dalam satu negara atau daerah tertentu. 

2. Menjusun daftar buku untuk k€pentingan meng€tahui bagai
mana keadaan kulturil dari suatu negara. 



Sungguhpun jang kedua ini baru kemudian timbul, namun ke
pentingannja makin lama makin diinsjafi. Kedua matjam tjara ini 
diselenggarakan oleh 2 matjam badan pula: badan perdagangan bu
ku dan badan resmi pemerintah. Dalam bibliografi bagi kepentingan 
perdagangan selain keterangan~ bibliografis, djuga disebutkan har
ganja. Djika kekajaan kebudajaan jang mendjadi tudjuan maka 
bibliografi sematjam ini terbatas pada buku~ jang diterbitkan dine
gara itu sadja untuk mengetahui taraf dan sifat kebudajaan nasional. 

Apabila bibliografi nasional sudah diselenggarakan oleh badan 
partikelir sedangkan pemerintahpun mengadakan usaha ini maka 
kedua pekerdjaan ini dapat dikerdjakan setjara berdampingan, me
ngingat bahwa pemerintah dalam hal ini dalam usahanja ditundjang 
oleh undang~ penerbitan (copyright law) jang mewadjikan penerbit~ 
mengirimkan satu kopi atau lebih dari setiap penerbitan barunja. 
Djika pengiriman ini selalu dikerdjakan dengan taat, maka biblio
grafi nasional ini dapat menundjukkan kesempurnaan tingkat kebu
dajaan nasionalnja, keaktivitetan kaum intelegensianja dan pener
bit2-nja. 

Produksi buku di Indonesia merupakan masalah jang baru se
sndah proklamasi kemerdekaan. Orang menganggap bahwa buku 
jang pertama kali ditjetak di Indonesia terdjadi dalam th. 1659 jang 
dapat diperoleh dari J. A. van der Chijs ,Proeve Eener Ned. Indische 
Bibliography van 1659 - 1870". Kebenaran ini belum dapat dipas
tikan. 

G. Ockeloen meneruskan pekerdjaan ini dengan hasil~ sebagai 
berikut: 

Tahun 1940 diterbitkan bibliografi untuk tahun:.! 1870 - 1937 
jang terdiri dari 2 djilid: I memuat buku~ dalam bahasa Belanda 
dan bahasa asing lainnja, II. memuat buku2 dalam bahasa Indonesia 
dan bahasa2 daerah. 

Tahun 1942 diterbitkan landjutannja: ,Catalogus van in Ne
derlandsch Indie verschenen boeken van 1938- 1941" jang memuat 
buku2 dalam bahasa Belanda. 

Tahun 1949 terbit djilid II jang memuat buku2 dalam bahasa 
Indonesia ber-sama:! dengan daftar buku2 jang terbit antara 1945-
1949. Produksi buku 1942 - 1945 tak ada pendaftarannja karena 
berbagai kesulitan. 

Kemudian ber-turuP Ockeloen menerbitkan bibliografi untuk 
tahun2 : 1950 - 1951; 1952 - 1953 dan penerbitan tahun 1954 me
rupakan penerbitannja jang terachir. 

Dalam tahun 1950 atas permintaan Unesco International Ad
visory Committee on Bibliography, suatu komisi jang dibentuk oleh 
pemerintah telah menjampaikan laporannja mengenai pekerdjaan 
bibliografis dan standardisasi. Komisi itu memadjukan kepada pe
merintah supaja diadakan peraturan jang mewadjibkan untuk me-
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munika~inja terbata~ pada hubungan kekerabatan sadja, kebutuhan
nja jang ~ederhana dapat dipenuhi, sehingga tidak ada dorongan 
uutuk meninggalkan hidupnja tradisionil. 

Dalam keadaan jang demikian di-negeri~ djadjahan diadakan 
kerdjapaksa supaja ada tjukup persediaan tenaga. 

Banjak hal-hal jang menjebabkan aliran penduduk kekota a.l. 
untuk mendapat uang bagi keperluan tertentu, untuk menghindari 
kesulitan perseorangan atau karena tekanan hidup. Migrasi kekota 
terdiri dari penduduk desa jang kelebihan, jang tak punja tanah 
lagi, petani jang djatuh miskin atau jang ierdorong oleh sebab~ eko
nomis lainnja. 

Urbanisasi menimbulkan banjak problim sosial, a.I. bagaimana 
memberi penghidupan kepada kaum migrant, bagaimana menam
pung penganggur-penganggur karena pabrik2 menggantikan kera
cljinan~ tangan. 

Persoalan penting ialah bagaimana mengadakan aklimatisasi 
kepada kondisi kota dan bagaimana menjesuaikan tenaga setjara fi
sik dan mental kepada pekerdjaan pabrik. Mental kaum migrant itu 
masih tetap seperti petani sehingga menjebabkan absenteisme dan 
kekurangan ketelitian atau rasa tanggung-djawab. 

Kota:! di Asia banjak menghadapi persoalan~ sosial seperti peru
mahan, pauperisme, prostitusi, d.l.l. 

Di-negerF jang ,belum madju" (underdeveloped) jang dihadapi 
ialah bukan soal penanaman sistim industri pada suatu masjarakat, 
tetapi kenjataan bahwa sistim industri ditentukan oleh faktor2 sosial 
dan kulturil. 

Di-negeri:! Barat industri berkembang setjara historis sebagai 
kunsekwensi so ial, tetapi berlainan halnja di-negeri2 jang belum ma
dju itu, dimana pema ukan teknologi baru tidak mengakibatkan 
transformasi sosial jang fundamentil. 

Sebagai unsur kebudajaan baru jang sifatnja teknis-murni, la
zimnja diterima tidak dengan menghadapi banjak tentangan, tetapi 
r.pabila un ur kebudajaan ada hubungannja dengan sistim nilai tidak 
akan mudah diterimanja. Djadi sangat esensiil dalam proses indus
trialisasi di-negeri:! Asia untuk mengakui adanja pola sosio-kulturil. 
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