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PRAKATA 

DARI GANESHA48 KE GANESHA59 
Dalam rangka turut berkontribusi memaknai 100 Tahun ITB, adalah satu 
keberkahan tersendiri telah diberikanNya kesempatan mempersembahkan 
buku ini dengan judul Dari Ganesha48 Ke Ganesha59 yang dilakukan setelah 

MENIMBANG bahwa kasat mata ada persamaan antara bentuk logo Brigade 17 
TNI [Tahun 1948] dengan wujud logo Institut Teknologi Bandung [1959] yaitu 
simbolisasi Ganesha 

MENGINGAT bahwa Rektor ITB 1965 - 1968 alm LetKol TNI Ir Koentoadji yang 
dikenali mantan Tentara Pelajar 1947 dan bersama pendiri Program Studi d/h 
Jurusan Teknologi Kimia alm Prof Ir Soehadi Reksowadojo yang penggiat 
daripada  Corps Mahasiswa yang juga adalah kemudian tergabung di Brigade 
17 TNI 

MEMPERHATIKAN bahwa logo Ganesha kini juga digunakan oleh Korps 
MenWa Indonesia yang diprakarsai oleh senioren Yon-1 Mahawarman ITB 

Oleh karena itulah secara visual dapat diduga kuat adanya hubungan erat 
antara grafis logo Brigade 17 TNI dan grafis logo Institut Teknologi Bandung, 
yang dapat jadi hipotesa ilmiah untuk dibuktikan kebenarannya kelak. 

Sebagai tambahan, penulis sengaja memilih judul diatas setelah juga 

MENCERMATI bahwa penulis memiliki preferensi pengalaman pribadi dengan 
almarhum Bapak Ir Koentoadji yang sebagai Rektor ITB duduk berdampingan 
di acara Balas Budi ITB68 di Gedung CIAD, Jalan Aceh, Bandung, ketika 
penulis bertanggung jawab sebagai Ketua Angkatan ITB68 

Selain itu penulis juga memiliki preferensi kedekatan pribadi sebagai mantu 
dari almarhum Bapak Prof Ir Soehadi Reksowardojo. 

MERUJUK bahwa ayahanda penulis, almarhum Prof Ir Koesoedianto Hadinoto 
adalah lulusan THS 1937, adalah juga dikenali sebagai perintis pembentukan 
Jurusan Planologi ITB sejak 1950 

Sehingga muncul dorongan kuat mengungkapkan ikhwal judul diatas setelah 
juga melakukan kunjungan ke Kampus ITB pada tanggal 18 September 2017 
seperti ke : 

1. Prasasti Technische Hooge School 1920 di Gedung Program Studi Teknik 
Sipil 

2. Prasasti/Tugu Institut Teknologi Bandung 2 Maret 1959 
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3. Ruang Sekretariat Panitia 100 Tahun ITB, Campus Center Timur 

Dan adalah satu kehormatan tersendiri bagi penulis dapat berkesempatan 
persembahkan buku ini bertepatan dengan agenda 50 tahun Angkatan 1968 
Ahli Teknik Sipil ITB (ATSI) pada tahun 2018. 

Jakarta, 20 Desember 2017 

Penulis, 

 

Pandji R Hadinoto 

NIM ITB 3268029 
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PENDAHULUAN 

Surat Edaran : 

MERDEKA! 

Kepada Yth Civitas Academica Institut Teknologi Bandung 

PATRIOTISME ROH INDONESIA MERDEKA 45 (PRIMER45)  

Menimbang DEKLARASI ACEH, Forum Pimpinan PTKIN, PIONIR VIII 2017, UIN 
Ar Raniri Aceh, Banda Aceh 26 April 2017; 

Mengingat keberlanjutan bina Patriotisme Roh Indonesia  Merdeka 45 
(PRIMER45) melalui kiprah atribusi GANESHA oleh PTN Institut Teknologi 
Bandung (1959) merujuk kiprah atribusi GANESHA yang digunakan oleh 
BRIGADE 17 TNI (1948); 

Memperhatikan kesejarahan PRIMER45 oleh BRIGADE 17 TNI yang gabungan 
TP (Tentara Pelajar), TRIP (Tentara Republik Indonesia Pelajar), TGP (Tentara 
Geni Pelajar), CM (Corps Mahasiswa) yang beriwayat Kejoangan 45 yang 
terbangun sejak April 1943 (Seinendan/Seinental), Medio 1945 (Gakutotai), 
pasca 17 Agustus1945 (Gabungan Sekolah Menengah seperti AMRI, BPI, 
Barisan Banteng dll), Juli 1946 (Laskar Perjoangan Indonesia Bagian 
Pertahanan dan Markas Pertahanan Pelajar), September 1946 (Tentara Pelajar, 
Resimen A TRIP JaTim, Resimen  TP JaTeng, Resimen C TP JaBar, Resimen 
TGP Malang), Mei 1948 Kesatuan Reserve Umum "W" (Yon-I JaBar, Yon-2 
JaTeng, Yon-III JaTim), Nopember 1948 TNI BRIGADE 17 (Detasemen I JaTim, 
Detasemen II Solo, Detasemen III Yogya, Detasemen IV JaBar, Detasemen TGP 
Madiun, CM CORPS MAHASISWA Yogya, Depo Batalyon Manggarai), 
Demobilisasi 1 April 1951 (Komando Penyelesaian ex BRIGADE 17 (Masuk 
ABRI, KUDP Sekolah, Ke Masyarakat Bekerja); 

Maka keberlanjutan bina PRIMER45 bagi mahasiswa-mahasiswi PTN ITB dalam 
rangka mengisi Indonesia Merdeka adalah bijak senantiasa perlu terbekali oleh 
bina Pembudayaan Kejoangan 45 sebagai berikut : 

PATRIOTISME ROH INDONESIA MERDEKA 45 (PRIMER45) 

Berporoskan Politik Kemerdekaan Proklamasi Indonesia 17845, March 15, 2017 

http://sinarharapan.net/2017/03/politik-kemerdekaan-proklamasi-indonesia-
17845/ 

Kepada Yth Patriot Kaum Pancasilais Indonesia, 

Mengingat Jakarta adalah salah satu lokus perjoangan Indonesia Merdeka 17 
Agustus 1945 dan berdasarkan Mukadimah KepPres No 50/1984 menyatakan 
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“Bahwa sesungguhnya atas berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, 
Angkatan ’45 telah berhasil bersama-sama rakyat Indonesia mencetuskan 
Proklamasi Kemerdekaan bangsa dan tanah air Indonesia pada tanggal 17 
Agustus 1945 yang telah melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
dengan demikian hapuslah kekuasan-kekuasaan fasisme, imperialisme, 
kolonialisme, dan feodalisme dari bumi Indonesia. Selanjutnya bersama-sama 
rakyat Indonesia mempertahankan, mengisi dan memperkembangkan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945 dan 
segenap Nilai-nilai Juang 45…..”. 

Maka kami Generasi Penerus Angkatan 45 (GPA45)  [Bab V Pasal 9 (2) 
Anggaran Dasar MuNas XII/2006] perlu menduplikasikan PRIMER45 berpijak 
Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 (JSN45) yakni : 

Tatanilai Dasar : 

1. Semua nilai yang terdapat dalam setiap sila dari Pancasila, 

2. Semua nilai yang terdapat dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, 

3. Semua nilai yang terdapat dalam Undang Undang Dasar 1945, baik dalam 
Pembukaan, Batang Tubuh, maupun Penjelasannya. 

Tatanilai Operasional : 

1. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2. Jiwa dan Semangat Merdeka, 

3. Nasionalisme, 

4. Patriotisme, 

5. Rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, 

6. Pantang mundur dan tidak kenal menyerah, 

7. Persatuan dan Kesatuan, 

8. Anti penjajah dan penjajahan, 

9. Percaya kepada diri sendiri dan atau percaya kepada kekuatan dan 
kemampuan sendiri, 

10.Percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsanya, 

11,Idealisme kejuangan yang tinggi, 

12.Berani, rela dan ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa dan negara, 

13.Kepahlawanan, 

14.Sepi ing pamrih rame ing gawe, 
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15.Kesetiakawnan, senasib sepenanggungan dan kebersamaan. 

16.Disiplin yang tinggi, 

17.Ulet dan tabah menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan, 
dan gangguan. 

Adapun JSN45 tersebut diatas adalah satu kesatuan paham yang terpadu 
dengan Sejarah Perkembangan JSN45, Rumusan JSN45, Metode Pelestarian 
JSN45, Pola Pelaksanaan Pedoman Umum Pelestarian JSN45 [1995]. 

Keyakinan kami, PRIMER45 ini akan dapat lebih mampu membekali segenap 
anak bangsa Indonesia untuk tingkatkan ketahanan diri dan kolektif 
menghadapi dampak dari krisis multi dimensional terkini akibat peningkatan 
Ancaman, Hambatan, Gangguan, Tantangan nirmiliter menggapai Indonesia 
Berjaya 2045, 

Sebagai catatan, Ir Kuntoadji yang pernah Rektor ITB dan Prof Ir Suhadi 
Reksowardojo yang pendiri Fakultas Teknik Kimia ITB diketahui adalah 
mantan CORPS MAHASISWA BRIGADE 17 TNI. 

Demikianlah disampaikan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab 
sebagai alumni Teknik Sipil ITB NIM 3268029, kiranya dapat menjadi manfaat 
bersama bagi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar 
Konstitusi Pro Pancasila UUD 1945 (Berita Repoeblik Indonesia Tahun II, 1946 
jo Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959). 

Tetap MERDEKA! 

Jakarta, 1 Mei 2017 

Badan Pembudayaan Kejoangan 45, 

 

Pandji R Hadinoto 

Ketua GPA45/DHD45 Jakarta 

www.jakarta45.wordpress.com 
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Prof. Ir. KOESOEDIANTO HADINOTO 

01) Insinyur Sipil lulusan Technische Hogeschool (Sekolah Tinggi Teknik 
Bandung), Desember 1937 

02) Kepala Irigasi Sungai Brantas, Jawa Timur, Malang saat Revolusi Perang 
Kemerdekaan 1945-1949, dalam perioda itu, turut mendukung perjuangan dari 
2 (dua) adik ipar sebagai TRIP (Tentara Republik Indonesia Pelajar) yaitu DR Ir 
Sujono Sosrodarsono  yang juga lulusan FTUI Bandung 1955 [http://alsi-
itb.org/ir-suyono-sosrodarsono-dr-h-c-delft/] dan Ir Setijono Sosrodarsono 
yang lulusan IPB 

03) Pendiri dan Kepala Regional Housing Center yang kini dikenal sebagai 
Lembaga Penyelidikan Masalah Bangunan 

Data ini melengkapi halaman 416 buku Aura Biru, Catatan Para Pelaku 
Almamater Sejarah ITB, ISBN 978-979-1344-85-2 

04) Kepala Jawatan Perumahan, Kementerian PU 

Data ini melengkapi halaman 415 buku Aura Biru, Catatan Para Pelaku 
Almamater Sejarah ITB, ISBN 978-979-1344-85-2 

05) Kepala Balai Tata Ruang Pembangunan (BTRP), 1950 – 1956/7 

       Kepala Bagian Bantuan Luar Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan   

       Ketenagalistrikan, 1958 

Rujukan : 

SEJARAH PENATAAN RUANG INDONESIA 

3.1 Pembangunan Pendidikan Tinggi Penataan Ruang Pertama Di Indonesia 

3.2 Lintasan Singkat Sejarah Departemen Teknik Planologi Institut Teknologi 
Bandung 

https://www.researchgate.net/profile/Pkm_Van_Roosmalen/publication/281004
019_Awal_penataan_ruang_di_Indonesia/links/59aeb2b8458515150e4723ea/Aw
al-penataan-ruang-di-Indonesia.pdf 

06) Guru Besar Luar Biasa ITB untuk Perumahan Rakyat, Pebruari 1955 

07) Pemrakarsa dan perintis pendirian pendidikan tinggi ilmu Planologi (tata 
ruang) pada tahun1952 (saat menjabat Kepala Balai Tata Ruangan 
Pembangunan) berdukungan dan bantuan berbagai pihak a.l. Departemen 
Pekerjaan Umum sebagai induknya, Biro Perancang Negara (bentuk/nama 
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awal Bappenas), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perserikatan 
Bangsa-Bangsa dan Universitas Harvard, A.S. serta keikutsertaan sejumlah 
pakar dan pejabat, a.l.: Ir Soefaat pada beberapa tahun dl tahap finalisasi 
pendirian Departemen Planologi ITB tahun 1957 s.d. 1959, dan kemudian Ir 
W.J. Waworuntu yang menjabat Ketua Departemen Planologi ITB yg pertama; 
Departemen Planologi dibuka pada September 1959. 

Rujukan : 

Kamus Tata Ruang edisi 1/penyusun, Ir Soefaat [et al.]. – Jakarta : Direktorat 
Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum, Ikatan Ahli Perencanaan 
Indonesia, 1997. 

“Keputusan Mengeliminir Kebijakan Publik” 
https://medium.com/@juniarip/keputusan-mengeliminir-kebijakan-publik-yang-
konyol-fc26caa517ac 

Dalam bidang pendidikan perencanaan, pelajaran tentang Stedebouwkunde en 
stadaanleg (ilmu pembangunan dan pelaksanaan pembangunan kota) 
dikembangkan oleh Prof. Wolff Schoemaker, Prof. R.L.A.Schoemaker, dan 
Prof. Thijse di Departemen Ilmu Teknik, bidang Teknik Sipil di ITB (Sujarto 
dalam Oetomo, 2003). 

Menurut Soefaat (2003), adalah KUS HADINOTO yang mencetuskan gagasan 
dan prakarsa pendidikan tinggi perencanaan dalam kedudukan beliau sebagai 
Kepala Balai Tata Ruang Pembangunan, Lembaga Tata Ruang pertama di 
Indonesia, hasil serah terima dari Pemerintah Hindia Belanda ke Pemerintah 
Indonesia pada tahun 1950. 

Saat itu masalah perencanaan ditangani oleh insinyur sipil yang jumlahnya 
hanya 60 orang, bekerja di lingkungan Departemen PU di seluruh Indonesia. 
Kebutuhan akan tenaga perencana diperlukan untuk pembangunan tidak 
hanya pembangunan perkotaan, namun juga pembangunan perdesaan. 
Prakarsa mulai muncul dalam rangkaian seminar tentang perencanaan kota 
pada tahun 1952 dan 1954, yang diselenggarakan oleh Badan Pelaksana PBB 
(ECAFE). 

Pemikiran yang muncul saat itu adalah perlunya pembangunan wilayah, selain 
pembangunan kota, Prakarsa ini didukung oleh Djuanda sebagai Kepala Biro 
Perancang Negara (Bappenas sekarang) maupun dari kantor perwakilan PBB, 
yang kemudian memperbantukan beberapa tenaga ahli perencanaan unuk 
bekerja di Jakarta, Kenneth Watts yang kemudian menjembatani hubungan 
dengan PBB (Soefaat, 2003). Kebutuhan yang mendesak ini juga berbarengan 
dengan keinginan Economic and Social Council PBB untuk mengembangkan 
pendidikan profesional dalam bidang perencanaan daerah dan kota, sebagai 
basis penelitian untuk memahami persoalan khusus di berbagai Negara 
berkembang. (Myra P Gunawan 2015) 
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Pemerintah Indonesia menerima usulan dari Harvard Graduate School of 
Design untuk pendirian sekolah tersebut. Persiapan dimulai, senior advisor 
PBB, Prof. Martin Meyerson tiba di Jakarta pada tahun 1958, Prof. KUS 
HADINOTO sebagai Kepala Bagian Bantuan Luar Negeri Departemen PU dan 
Tenaga Listrik, Ir. Soefaat sebagai Kepala Biro Perencanaan Kota dan Daerah, 
serta Kenneth Watts yang sedang mempersiapkan Master Plan Jakarta, ikut 
berperan dalam pengembangan Bagian Perencanaan Daerah dan Kota, yang 
akhirnya diresmikan oleh Prof. Soemono, sebagai pemimpin ITB, pada tanggal 
14 September 1959 (Doebele, 1962, dalam Oetomo 2003). 

08) Penyusun buku Kebayoran Baru A New Town Under Construction, an 
Impression of a Satelite Town [Van Dorp Djakarta] 

09) Pendiri dan Direktur Utama PN PP (Perusahaan Negara Pembangunan 
Perumahan), Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat. Proyek-proyek seperti Hotel 
Indonesia, Hotel Bali Beach, Hotek Ambarukmo, Hotel Pelabuhan Ratu 

10) Fungsionaris DEPARI (Dewan Pariwisata Republik Indonesia) 

Prof. KUS HADINOTO menyatakan, antara tahun 1963-1968 ditugasi 
menghidupkan organisasi pariwisata di Departemen Perhubungan dan pada 
tahun 1969 dibentuk Direktorat Jenderal Pariwisata. Ia termasuk salah seorang 
yang belajar ke Swiss untuk mendalami bidang itu dan berlanjut Pelaku 
Sejarah Tata Ruang Pariwisata Indonesia 

http://jembatan4.blogspot.co.id/2013/09/sejarah-tata-ruang-pariwisata-
indonesia_7334.html 

11) Pendiri dan Direktur Utama PT Idacipta, Konsultan Pariwisata 1968 - 1997,  
Proyek-proyek : a.l. 

Perencanaan Lanskap Pulau Lelei Sebagai Area Penyambutan Kawasan 
Wisata Bahari Kepulauan Guraici Maluku Utara 

Dari Tana Toraja Menatap Mesir Kuno 

https://www.kompasiana.com/ahmadin/dari-tana-toraja-menatap-mesir-
kuno_55000180a333119e6f50f93e 

12) Pendiri dan fungsionaris IAP Ikatan Ahli Perancang, 13 April 1971, Ketua 
Presidium 1971-1976, sebagaimana 

SEJARAH IAP PUSAT https://iapjateng.wordpress.com/sejarah-
perkembangan-iap-pusat/ 

Penulis buku Perencanaan Pengembangan Dstinasi Pariwisata [UI Press, 
Jakarta 1996] 
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Pelantikan Ikatan Ahli Perancang, Indonesia 1976 
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Ir KOENTOADJI Rektor ITB 1965-1969  

Masa Jabatan 22 Februari 1965-1969 didahului oleh Ir R Ukar Bratakusumah, 
digantikan oleh Prof Dr Doddy A Tisna Amidjaja 

Informasi pribadi Lahir 11 Agustus 1918, Meninggal 5 Juli 2005 

Ir – TH Delft 

Riwayat Hidup 

Semasa kecil, di Magelang, anak ketiga dari delapan bersaudara keluarga 
opseter bidang teknik kesehatan itu mengangankan diri menjadi kapten. 
Namun, seorang sahabat ayahnya membisiki, agar memilih bidang teknik. Ia 
menurut. Lulus AMS, 1945, ia mendaftar ke Sekolah Tinggi Teknik di Bandung 
(sekarang ITB) Jurusan Mesin Listrik.[2] 

Revolusi menggagalkan kuliahnya, dan Koentoadji bergabung dengan Tentara 
Pelajar di front Gombong. Sempat ditahan di LP Lowokwaru, Koento masuk 
dalam tawanan yang dipertukarkan setelah Perjanjian Renville. Pangkatnya 
telah kapten, ketika ada tawaran untuk belajar teknik elektro di Technische 
Hogeschool Delft, Belanda, 1950. Enam tahun diselesaikannya kuliah itu, lalu 
ia memperdalam tenaga atom, sebelum pulang ke Indonesia.[2] 

Sejak itu kariernya terus menggelinding di lingkungan sipil seperti menjadi 
Wakil Dirjen Lembaga Tenaga Atom. 

Pada tanggal 22 Februari 1965 - 1969 Letkol Ir. Koentoadji menjabat sebagai 
Rektor ITB 

"Tanggal 22 Februari 1965, dilaksanakan Upacara Serah Terima Rektor ITB dari 
pejabat lama Ir. Ukar Bratakusumah kepada Rektor baru Letnan Kolonel Ir. 
Koentoadji di Aula Barat ITB yang juga dihadiri Menteri PTIP (Perguruan Tinggi 
& Ilmu Pengetahuan) Brigjen dr. Syarief Thajeb. Pada upacara itu, Dewan 
Mahasiswa ITB, menerima pernyataan yang isinya tidak mengakui Dewan 
Mahasiswa ITB di bawah pimpinan Rusydi Amin (Sidang DM ITB – semacam 
legislatifnya) dan Muslimin Nasution (Badan Pekerja DM ITB – semacam 
eksekutifnya). Kedua pernyataan itu ditandatangani oleh 16 mahasiswa ITB 
yang menyatakan dirinya sebagai “wakil” dari 19 Himpunan Mahasiswa 
Bagian/Jurusan di ITB dan menamakan diri mereka atas nama “seluruh 
mahasiswa ITB yang progresif-revolusioner”. Pernyataan tersebut juga 
disampaikan kepada Rektor ITB dan Menteri PTIP, termasuk juga dimuat dalam 
harian pagi “Warta Bandung” (terompet PKI) dan “Harian Banteng” (terompet 
PNI ASU)…", dicuplik dari buku “Mereka dari Bandung” (Moechtar 1998:71). 
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Begitulah sekelumit gambaran keadaan Kampus ITB pada tahun 1960-an 
dimana suasana kampus “panas” dan terbagi dua antara kelompok yang 
“progresif-revolusioner” (kubu GMNI, CGMI, Perhimi, dan Germindo) vs 
“progresif-in harmonia” (kubu Keluarga Mahasiswa ITB secara umum yang 
dipimpin DM ITB). Kubu CGMI merasa mendapat angin karena menganggap 
sebagai anak kandung revolusi Indonesia yang berporoskan NASAKOM, 
sementara DM ITB dianggap antek NEKOLIM/Amerika yang selalu 
kontrarevolusi. 

Selain itu Koentoadji pernah menjadi Anggota Dewan Pembinaan LIPI, 
Anggota Dewan Penyantun ITB, Anggota Kelompok Pemikir Agama Islam, 
Anggota Dewan Kurator Universitas Muhammadiyah.[2] 

Pada tanggal 26 Maret 1976 Ir. Koentoadji terpilih sebagai Ketua Ikatan Alumni 
ITB (IA ITB) yang pertama untuk periode 1976 - 1981.[3] 

Pada hari Selasa, 5 Juli 2005, jam 16.20, Mayjen TNI (Pur) Ir. Koentoadji 
meninggal dunia setelah sebelumnya dirawat di RS Pertamina, Jakarta. 
Pemakamannya dilaksanakan pada hari Rabu, 6 Juli 2005 di Taman Makam 
Pahlawan Kalibata dalam suatu upacara militer.[4] 

Pendidikan 

    AMS (1945) 

    Jurusan Mesin Listrik STT Bandung (sekarang ITB) (1945) 

    Technische Hogeschool Delft, Belanda (1956) 

    Kursus Tenaga Atom di Belanda 

Karier 

    TENTARA PELAJAR di Gombong (1947) 

    Ikut Menumpas Pemberontakan PKI di Madiun (1948) 

    Sekretaris Panitia Negara Radio Aktiviteit dan Tenaga Atom (1956-1958) 

    Wakil Dirjen Lembaga Tenaga Atom (1958-1963) 

    Rektor ITB (1965-1969) 

    Direktur Riset & Pengujian Material AD (1970) 

    Dirut Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) (1971-1986) 

    Hankam (1986)[2] 
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Pejuang 45 Prof.Ir. Soehadi Reksowardojo 

Surat Keputusan Dewan Harian Daerah 45 Jawa Barat No. 04/SKEP/A-
45/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Piagam Bambu Runcing Pejoang 
45 bagi almarhum Bapak Prof.Ir. Soehadi Reksowardojo (Guru Besar ITB) 
sungguh tepat diterbitkan mengingat catatan historis yaitu bahwa dalam 
rangka nasionalisasi perusahaan2 Belanda pada akhir tahun limapuluhan, 
berdasarkan mandat dari Panglima Territorial III / Divisi Siliwangi, Ir Soehadi 
memimpin pengambilalihan pabrik2 kertas (Padalarang dan Leces), pabrik 
Kina serta pabrik Zat Asam (di Bandung) dan bahkan kemudian menjadi Ketua 
Dewan Pimpinan (Board of Management) dari kedua pabrik tersebut. 

Riwayat pekerjaan almarhum berawal sebagai Sersan Mayor TKR (Tentara 
Keamanan Rakyat) dengan jabatan Inspektur Pendidikan Perwira pada TKR 
Divisi VII Mojoagung, Jawa Timur pada tahun 1945 sampai 1946. Pada periode 
1947 – 1948 beliau bertugas di Depot Gerilya Wilayah Jawa Tengah Selatan 
dan di masa penumpasan pemberontakan Madiun menjadi anggauta “Security 
& Kampwezens” dari Kementerian Pertahanan RI. Sebagai perwira (Kapten 
TNI) pada Brigade XVII, beliau melontarkan gagasan2 milisi pelajar dan 
mahasiswa serta pendirian sekolah2 front perjuangan. Beliau sendiri 
kemudian menjadi salah satu pelaksana gagasan2 ini dalam jabatannya 
sebagai Guru Kelas I SMA dibawah Kementerian Pendidikan Pengajaran dan 
Kebudayaan (PP&K) mulai bulan September tahun 1949 (Pangkat ketentaraan 
terakhir beliau adalah Mayor TNI). 

Prof Ir Soehadi Reksowardojo dilahirkan di Salatiga, tanggal 29 Juli 1923 
sebagai putera ke-2 dari Bapak Soemadi Reksowardojo dan ibu Soemirah 
Wirowardojo, kini bermakam di TPU Sirnaraga Blok-C Barat, Bandung. 

Riwayat pendidikan formal almarhum dimulai pada tahun 1930 ketika beliau 
memasuki “Openbare Hollands Inlandse School” yang diselesaikan pada 
tahun 1937. Beliau kemudian meneruskan ke “Gesubsideerd Mulo Pasundan” 
di Tasikmalaya dan mendapatkan ijazah pada tahun 1940. Pada tahun itu juga 
almarhum melanjutkan studinya di “Gouvernements Middlebaar Technische 
School, Afdeling Technische Scheikunde” di Surabaya. Pada masa 
pendudukan Jepang, sekolahnya berganti nama menjadi “Surabaya Koto Chu 
Gakku” (Sekolah Menengah Tinggi Surabaya, Bagian B), pendidikan ini 
diselesaikannya pada tahun 1945 dengan meraih ijazah berpredikat istimewa. 
Prestasi ini membuat beliau bisa diterima di “Bandung Kogyo-Dai-Gakku Oyo-
Kagaku-Ka”, yang setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia berganti nama 
menjadi “Sekolah Tinggi Teknik Bandung, Bagian Teknik Kimia”. Pada masa 
Aksi Militer, sekolah tinggi ini hijrah ke Yogyakarta dan bernama “Perguruan 
Tinggi Teknik Republik Indonesia”. Beliau berhasil menyelesaikan tahap 
“propadeuse” (tingkat pertama) pada tahun 1948. Keterlibatannya dalam 

18



perjuangan bangsa merebut kedaulatan kemudian membuatnya terpaksa 
meninggalkan bangku kuliah. Setelah pengakuan kedaulatan, beliau 
ditugaskan kembali melanjutkan studi ke Bagian Teknik Kimia, Fakultas Teknik 
Universitas Indonesia di Bandung dan mendapatkan ijazah sarjana teknik 
kimia (Ir) dengan predikat “cum laude” pada tahun 1957. 

Ketika melaksanakan tugas melanjutkan studi di Bagian Teknik Kimia, 
Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Bandung, beliau adalah Penasehat 
Kementerian PP&K dan Pertahanan dalam urusan demobilisasi. Selain itu, 
sampai tahun 1955, juga aktif sebagai ketua Corps Mahasiswa. Pada tahun 
tersebut, beliau diangkat menjadi Asisten Tingkat I Fakultas Ilmu Pasti dan 
Ilmu Alam (FIPIA) UI di Bandung dan setelah lulus sebagai insinyur kimia pada 
tahun 1957, sebagai staf pengajar pada FIPIA UI, Ir Soehadi tercatat sebagai 
Sekretaris Bagian Teknik Kimia, Fakultas Teknik UI pada tahun 1958 dan 
berperan besar dalam penyusunan konsep pembentukan Institut Teknologi 
Bandung (ITB), beliau adalah pencetus/perumus faksafah Tri Soko Guru 
(Pendidikan-ilmiah, Penelitian-ilmiah, dan Afiliasi-industri) yang merupakan 
landasan pengembangan ITB dan kemudian berkembang menjadi Tri Dharma 
Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada masyarakat) 
atas keputsan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Prof 
Tojib Hadiwidjaja pada tahun 1962, beliau jugalah pendiri dan sekaligus 
Sekretaris pertama dari Lembaga Afiliasi dan Penelitian Industri (LAPI) ITB. 

Kemenonjolan prestasinya itu kemudian menyebabkan beliau diangkat 
menduduki berbagai jabatan penting/kunci seperti : `(1) Anggauta Panitia 
Pembangunan pada Dewan Perancang Nasional (DEPERNAS, 1960), (2) Ketua 
Sub Panitia Khusus Pelaksana Protokol USSP, Proyek Fakultas Teknologi di 
Ambon (1960), proyek ini berlandaskan pemikiran perlu adanya suatu pusat 
pembangunan di Indonesia Bagian Timur, (3) Direktur Badan Pimpinan Umum 
Industri Kimia (BPUK,1961), (4) Pegawai Tinggi Departemen Perguruan Tinggi 
dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) diperbantukan pada Menteri Pekerjaan Umum 
dan Tenaga (PUT, 1962), (5) Project Manager pelaksanaan Proyek 
Pembangunan Fakultas Teknologi Ambon (1962), (6) Ketua Tim Pengamanan / 
Pengawas Produksi “The Dunlop Rubber Company Ltd” dan “The Good Year 
Tire and Rubber Co” (1963), (7) Dosen dalam bidang teknologi pada Lembaga 
Pertahanan Nasional (LEMHANAS, 1965), (8) Pembantu Menteri Perindustrian 
Dasar urusan Industri Kimia (1965), (9) Pembantu Menteri Perindustrian Dasar 
urusan Industri Kimia (1965), (10) Menteri Urusan Research Nasional dalam 
Kabinet Dwikora yang disempurnakan (1966), (11) Menteri/Ketua Lembaga 
Research Nasional dalam Kabinet Ampera (1966). 

Dari tahun 1968 sampai dengan 1974 beliau aktif sebagai konsultan berbagai 
perusahaan/industry antara lain dalam pembinaan aspek teknologi dalam 
organisasi perbankan, pembinaan industri anak bangsa, dan pembinaan 
industry HanKam. Beliau kemudian kembali ke Institut Teknologi Bandung dan 
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diangkat sebagai Guru Besar Teknik Kimia (1975). Dalam masa jabatannya 
sebagai Guru Besar, beliau membina mata kuliah Jurusan Teknik Kimia ITB 
dan Industri di Indonesia dengan perguruan2 tinggi teknik di negeri Belanda 
(Delf, Twente, Eindhoven) yang berhasil meningkatkan sarana dan mutu 
pendidikan, menggalakkan penelitian2, antara lain dalam bidang Gasifikasi 
Biomasa dan pembuatan setempat (In-situ Generation) dan Desinfektan Air 
Minum, serta memungkinkan beberapa Staf Pengajar muda Jurusan Teknik 
Kimia ITB mencapai gelar Doktor dalam Ilmu Teknik sekalipun resminya telah 
pension pada tahun 1988, beliau masih tetap aktif membina dan mengarahkan 
berbagai kegiatan di ITB. 

Atas jasa2nya tersebut, beliau dianugerahi Satya Lencana Karya Sapta Tingkat 
II pada tahun 1981 oleh Pemerintah Republik Indonesia. 

Demikianlah uraian ringkas dari seorang besar, pekerja keras yang cendekia, 
berwawasan luas dan bersemangat Hercules serta Pejoang Tanpa Akhir 
(PETA). Semoga amal bakti Prof Ir Soehadi Reksowardojo mendapat imbalan 
yang setimpal dari Allah SWT dan arwah beliau mendapat tempat bersamaNya, 
serta semoga generasi penerus 45 dapat meneladani dan memaknai 
perjuangan beliau bagi bangsa dan Negara terutama menjelang Hari Pahlawan 
10 Nopember 2011 yad.ini. 

Jakarta Selatan, 17 Oktober 2011 / Pandji R Hadinoto / PKP45 / DHD45 Jakarta 

http://jakarta45.wordpress.com/2011/10/18/khazanah-pejoang-45-prof-ir-
soehadi-reksowardojo/ 

Kompartimen Pembangunan 
29 Menteri Koordinator Sultan Hamengkubuwono IX 
30 Menteri Perburuhan Soetomo Martopradopo 
(sampai dengan 18 Maret 1966)[3], 
Drs. Frans Seda 
(ad-interim sejak 18 Maret 1966) 
31 Menteri Urusan Research Nasional Suhadi Reksowardojo 
32 Menteri Urusan Minyak & Gas Bumi Mayjen TNI Ibnu Sutowo 
33 Menteri Pertambangan Armunanto 
(sampai dengan 18 Maret 1966)[3], 
Mayjen TNI Ibnu Sutowo 
(ad-interim sejak 18 Maret 1966) 
34 Menteri Perindustrian Dasar Brigjen TNI M. Jusuf 
35 Menteri Pariwisata Sultan Hamengkubuwono IX 
36 Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi Basuki Rahmat 
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Ir. Suyono Sosrodarsono. DR.h.c 

http://alsi-itb.org/ir-suyono-sosrodarsono-dr-h-c-delft/ 

Ir. Suyono Sosrodarsono. DR.h.c (Delft) lahir di Madiun, Jawa Timur tanggal 3 
Maret 1926. Beliau pernah menjabat sebagai menteri Pekerjaan Umum pada 
Kabinet Pembangunan IV (1983–1988) yang dipimpin Presiden Soeharto 
dengan Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah. Dalam masa penugasan 
tersebut pemerintah tengah melaksanakan Pembangunan Lima Tahun ke-IV 
(Pelita) yang berlangsung sejak 1 April 1984 s.d.31 Maret 1989. 

Suyono Sosrodarsono, masuk Fakultas Teknik Universitas Indonesia di 
Bandung pada tahun 1948, yang kemudian berubah menjadi ITB pada tahun 
1959. Ia masuk Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Bandung setelah 
menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Tinggi (SMT, sekarang 
namanya SMU) di Malang, Jawa Timur pada tahun 1947. Sejak 1945 ia 
bergabung dengan pasukan pelajar yaitu : Tentara Republik Indonesia Pelajar 
(TRIP–Jawa Timur). Pada tahun 1947, ia jatuh sakit dan dirawat selama tiga 
bulan di Rumah Sakit Tentara di Malang. Setelah sembuh dan keluar dari 
rumah sakit, ia menyiapkan diri untuk ikut ujian akhir SMT/SMU pada akhir 
tahun 1947, yaitu Ujian Negara pertama yang diselenggarakan Pemerintah 
Republik Indonesia. Pada tahun 1945, ia memang sudah duduk di kelas tiga 
Koto Chu Gakko atau Sekolah Menengah Tinggi (SMT/SMU). 
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Setelah lulus, ia berhasrat untuk mengikuti pendidikan teknik di Fakultas 
Teknik di Yogjakarta, akan tetapi setelah Malang di duduki tentara Belanda 
sulit bagi para pemuda Indonesia untuk melewati garis demarkasi menuju 
daerah yang masih dikuasai Republik Indonesia. Untuk tetap tinggal di Malang, 
keadaan tidak aman bagi para pemuda, apalagi yang pernah ikut berjuang 
bersenjata. Maka, ia putuskan untuk melanjutkan pendidikan tinggi teknik di 
Bandung yaitu yang pada waktu itu bernama Fakultas Teknik Universitas 
Indonesia di Bandung. 
 
Fakultas ini bersama Fakultas MIPA Universitas Indonesia di Bandung dalam 
tahun 1959 menjadi Institut Teknologi Bandung (ITB). Fakultas teknik tersebut 
menganut sistem Continental dengan kurikulum untuk lima tahun dan 
lulusannya berhak untuk langsung mengikuti program doktor. Setelah menjadi 
ITB, sistem yang dianut adalah sistem Anglo Saxon dengan kurikulum untuk 
empat tahun. Dosen–dosen Fakultas Teknik Universitas Indonesia sampai 
tahun 1955, dosen-dosennya terdiri dari orang–orang Belanda dan Indonesia, 
diantaranya tiga orang professor Indonesia yaitu Prof. Roosseno, Prof. 
Sedyatmo dan Prof. Loa. 
 
Setelah menamatkan pendidikan Teknik Sipil pada tahun 1955, Suyono 
bergabung dengan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) 
dan ditempatkan di Jawatan Perumahan Rakyat pada tahun 1955.Pada waktu 
itu, Indonesia masih menganut “demokrasi liberal”. Situasi politik belum 
sepenuhnya stabil, sehingga menteri-menteri sering ganti. Ada yang bertugas 
setahun atau bahkan enam bulan saja. Pemerintah saat itu lebih fokus pada 
Nation dan Character Building serta upaya-upaya untuk memperkenalkan 
Indonesia ke luar negeri. Untuk mendukung usaha tersebut pemerintah lebih 
banyak membangun “proyek-proyek mercusuar” yang kini ternyata menjadi 
ikon kebanggaan bangsa seperti : Gelora Bung Karno, Jembatan Semanggi, 
Gedung Conefo (sekarang gedung DPR-MPR), Masjid Istiqlal, Monas dan 
lainnya. 
 
Bertugas sekitar empat tahun di Jakarta pada tahun 1959, Suyono ditugaskan 
menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum di Provinsi Sumatera Selatan. Wilayah 
Provinsi Sumatera Selatan saat itu sangat luas sekarang menjadi 4 (empat) 
provinsi yaitu : Lampung, Bengkulu, Bangka-Belitung dan Sumatera Selatan. 
Meskipun pada awalnya sempat kaget atas penugasan penting dan meliputi 
daerah yang begitu luas yang dipercayakan kepadanya, dalam perjalanannya 
kemudian ia mengerti esensi tugas yang diberikan kepadanya. 
 
Saat itu kondisi daerah-daerah di Sumatera Selatan belum sepenuhnya aman 
karena gejolak bersenjata (PRRI–Semesta). Masih ada satu batalion di daerah 
Lahat dan Bengkulu yang belum menyerah sehingga menggangu keamanan di 
wilayah tersebut. Pengalaman Suyono dalam memegang senjata yang 
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diperoleh saat bergabung dengan TRIP, Jawa Timur rupanya menjadi salah 
satu pertimbangan penugasannya di Sumatera Selatan. 

Di Sumatera Selatan Suyono bertugas membina serta mengawasi pelaksanaan 
tiga proyek irigasi (yang untuk waktu itu merupakan proyek-proyek irigasi 
yang besar yaitu di Lampung, daerah Komering Hulu dan daerah Lubuk 
Linggau) serta pekerjaan jalan Nasional maupun jalan Propinsi sebagai 
prasarana penunjang pengembangan daerah–daerah yang ekonomi cukup 
maju, dan melaksanakan proyek yang merupakan permulaan upaya 
pengembangan daerah rawa. Lain dari pada itu, Suyono mendapatkan 
petunjuk dari pimpinan Departemen Pekerjaan Umum untuk mengembalikan 
berfungsinya secara efektif kantor pusat Dinas Pekerjaan Umum Propinsi 
Sumatera Selatan yang karena pergolakan politik dan bersenjata kurang dapat 
berfungsi atau bekerja efektif. 

“Penugasan dari tahun 1959 sampai pertengahan tahun 1963 ternyata sangat 
berguna bagi pengembangan karir saya selanjutnya. Kesempatan terjun 
langsung kelapangan membuat saya banyak belajar, mencermati proses, 
mengamati gerak-gerik air, sifat-sifatnya, cara bergeraknya dan daya 
rusaknya.Saya melakukan observasi dilapangan dan tidur di dekat proyek. Di 
lapanganlah para insinyur akan melihat dan terlibat dalam penanganan 
masalah, melaksanakan dalam praktek ilmunya yang ada kalanya tidak sama 
dengan apa yang kita pelajari dalam textbook. Saya juga bekerja sambil 
belajar, melaksanakan pekerjaan perbaikan jalan. Belakangan saya semakin 
memahami bahwa seorang insinyur sipil baru dapat bekerja “secara mantap” 
jika pernah bekerja dilapangan”, papar mantan Vice President International 
Commission on Irrigation & Drainage (ICID) mengenang masa-masa 
penugasannya di Sumatera Selatan beberapa puluh tahun yang lalu. 

Setelah penugasan di Sumatera Selatan, karirnya maju pesat. Suyono 
kemudian dipercaya menduduki berbagai jabatan penting seperti : Kepala 
Direktorat Tata Bangunan Departemen PU (1963-1964) yang 
mengkoordinasikan jawatan planologi, jawatan Perumahan Rakyat dan 
jawatan gedung-gedung negeri. 

Pemimpin penyelenggaraan Komando Proyek Banjir Jakarta/Kopro Banjir 
(1964) dan Pembantu Menteri Departemen Pengairan Dasar Bidang 
Perencanaan (1964-1966). Setelah itu, ia ditunjuk sebagai Direktur Jenderal 
Pengairan Departemen PU, dengan surat keputusan yang ditanda tangani 
Presiden Soekarno. Jabatan tersebut ia pegang dari tahun 1966 s.d. 1982 atau 
selama 16 tahun. Setelah itu, bertugas setahun (1982-1983) sebagai Sekretaris 
Jenderal Departemen Pekerjaan Umum, sebelum akhirnya dipercaya sebagai 
Menteri Pekerjaan Umum yang bertugas sejak tahun 1983 s.d. 1988. 
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Suyono beruntung karena dalam rentang panjang perjalanan karirnya sempat 
bertemu, mengenal dan terlibat selama sebelas tahun dalam masa 
pemerintahan Presiden Soekarno dan dua puluh dua tahun dalam masa 
kepemimpinan Presiden Soeharto. 

Perkenalan dan pertemuan pertamanya langsung dengan Presiden Soekarno 
terjadi saat ia dan beberapa insinyur muda dipanggil dan diajak berdiskusi di 
teras belakang Istana Merdeka. Pertemuan tersebut dikenangnya berlangsung 
sangat akrab. Bung Karno menemui para insinyur muda sudah berpakaian 
lengkap tetapi masih tanpa pici dan berkaos kaki tanpa sepatu untuk 
membahas persiapan penyelenggaraan Asean Games. Dengan bahasa yang 
bercampur bahasa Indonesia dan Belanda, saat itu para insinyur muda, 
termasuk Suyono diajak membicarakan persiapan pembangunan Gelora Bung 
Karno yang direncanakan akan menjadi ajang perhelatan event olahraga akbar 
masyarakat Asia, Asean Games. Pertemuan membahas perencanaan awal, 
akan tetapi dalam proses selanjutnya, Suyono tidak ikut terlibat karena 
dipindah tugaskan ke Sumatera Selatan. 

Penugasan lain yang melekat dalam ingatannya adalah pertemuan kedua 
dengan Presiden Soekarno yang saat dia ditugaskan sebagai Pemimpin 
Komando Penanganan Proyek Banjir (Kopro Banjir). Sebagai pemimpin 
komando, ia dengan diantar oleh Menteri Soeprajogi, diberi petunjuk langsung 
oleh Presiden Soekarno dan diberi wewenang penuh, antara lain, untuk 
membongkar trotoar yang “lubangnya” menyumbat aliran air sehingga 
menyebabkan genangan di jalan. 

“Dari awal saya sudah diberi penjelasan bahwa ini bukan tugas biasa. Kata 
komando diberikan untuk menegaskan bahwa saya sebagai pimpinan memiliki 
wewenang penuh untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu 
tanpa harus meminta persetujuan pihak terkait. Asal tidak sesuai, menggangu 
dan mengakibatkan genangan atau banjir, bongkar saja. Setelah itu, tugas 
membereskannya diserahkan kepada instansi yang punya tugas dan 
kewenangan untuk memperbaikinya. Sekian tahun yang lalu, yaitu tahun 1964, 
saya sudah diberi tahu (bahkan oleh Bapak Presiden langsung) bahwa jalan 
aspal yang tergenang air yang mengandung lumpur selama kira-kira 24 jam, 
apalagi di lewati kendaraan secara intensif, akan rusak berlubang. Saya 
menyampaikan hal ini karena masalah tersebut masih relevan dewasa ini”. 

Selanjunya dijaman Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto, karir Suyono 
makin berkilau. Dalam masa transisi menjelang pergantian kepemimpinan 
nasional ditahun 1966, anggaran Direktorat Jenderal adalah NOL (kecuali dana 
untuk gaji pegawai). 

“Sempat terjadi perdebatan apakah pemerintah akan mulai melaksanakan 
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Pelita I ditahun 1967, 1968 atau tahun 1969. Disatu sisi ada tuntutan agar 
pembangunan disegerakan, namun disisi lain ada kekhawatiran bahwa kalau 
dipaksakan pelaksanaannya pemerintah tidakcukup siap karena saat itu belum 
punya data yang diperlukan. Setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya 
Presiden Soeharto memutuskan bahwa Pelita I akan dimulai pada 1 April 1969 
dan dalam tahun 1967 serta tahun 1968 mengumpulkan data seadanya untuk 
mempersiapkan Repelita. Sasaran utamanya adalah pangan, sandang, dan 
papan. Segala cara, daya dan upaya dikerahkan secara terkoordinasi untuk 
mencapai tujuan tersebut. Direktorat Jendral Pengairan sebagai organisasi 
baru yang masih mengalami kekurangan personil, siap tidak siap, harus siap 
mendukung program pemerintah dengan mengenjot pembangunan 
proyekproyek pengairan (Proyek irigasi, pengembangan rawa dan 
pengamanan sungai) yang mendukung program prioritas tersebut”. 

Perubahan cepat yang (relatif) mendadak ini diakui Suyono sempat 
menimbulkan situasi ketidaksiapan terutama terkait kesiapan sumber daya 
manusia. Banyaknya proyek-proyek jaringan rehabilitasi dan pembangunan 
irigasi serta bendungan baik yang bersumber dari Anggaran Negara maupun 
bantuan berupa pinjaman dan hibah dari lembaga dan negara asing, 
membuatnya berpikir dan bekerja ekstra. Menyadari keterbatasan jumlah SDM 
dibidang-bidang yang sangat dibutuhkan tersebut, Suyono berinisiatif 
merekrut tenaga-tenaga baru, termasuk bahkan para mahasiswa senior. 

“Pemerintah saat itu sedang fokus menggarap penyediaan pangan, sandang, 
papan rakyat. Pangan terutama padi, kedelai, jagung jelas perlu air sebagai 
faktor penunjangnya. Kalau ingin meningkatkan produksinya tak terhindarkan 
banyak proyek yang dikebut pengerjaannya, sementara tenaga dengan 
keahlian yang dibutuhkan jumlahnya terbatas. Meskipun sempat dikritik 
teman-teman sejawat, saya memutuskan mengirim tenaga-tenaga muda untuk 
belajar ke luar negeri, ke Belanda, Canada, India, Inggris dan lainnya. Saya 
jalan terus karena yakin bahwa masalah human investment menyangkut 
kesiapan kita dalam jangka panjang, bukan semata masalah hari ini saja. 
Misalnya melalui program yang dijalankan selama 10 tahun ini saya dapat 
mengirim 400 orang lebih untuk belajar ke Belanda. Dengan belajar di luar 
negeri mereka akan punya wawasan, ilmu dan cakrawala yang lebih luas, 
sesuatu yang diperlukan oleh pemimpin. Perlu dicatat juga bahwa semua 
biaya sekolah tersebut berupa hibah, bukan loan, jadi aman tidak 
meninggalkan hutang. Saya senang melihat hasilnya, karena cukup banyak 
yang sekolah keluar itu menduduki jabatan-jabatan strategis di Kementerian 
PU Pusat maupun di daerah-daerah”, ungkapnya bangga. 

Disamping itu, Suyono juga mengambil prakarsa bersama Prof. Ir. Suryono 
(Pada waktu itu Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya) mendirikan 
Jurusan Teknik Pengairan untuk mendapatkan tenaga ahli khusus dalam 
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teknik pengairan dalam arti kata luas. Mengenang penugasan dan kerja 
kerasnya dalam rangka menjadikan Indonesia swasembada beras, Suyono 
begitu bersemangat. 
 
Ia mengaku sangat terkesan akan pesan Presiden Soeharto terkait 
penanganan pangan saat itu, khususnya beras. Pak Harto sempat menekankan 
pada jajarannya agar khusus tentang beras, jangan sampai impor. Kenapa? 
Karena berbeda dengan bahan pangan lainnya, beras/padi bagi rakyat 
Indonesia bukan sekedar suatu komoditi, tapi ada kaitan dengan budaya 
bahkan agama yang melekat dan menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Seperti 
kaitan dengan cerita Dewi Sri, upacara keagamaan di Bali, acara–acara 
tradisional di daerah– daerah lain dan lain sebagainya. 
 
“Pada Repelita I dan Repelita II kami fokus pada upaya rehabilitasi, serta 
pemeliharaan jaringan irigasi dan bendungan yang sudah ada. Sedangkan 
pada Pelita- Pelita selanjutnya dilanjutkan dan dimulai pembangunan jaringan 
irigasi baru dan beberapa bendungan besar baru. Melalui program yang 
digagas Prof. Widjoyo Nitisastro (Ketua Bapenas saat itu) yang dikenal 
sebagai arsitek perekonomian Orde baru, secara serentak dan terintegrasi 
dilakukan berbagai upaya untuk menjadikan Indonesia swasembada beras. 
Persiapan yang matang, detail dan cermat disiapkan tak hanya menyangkut 
irigasi, tapi termasuk hal–hal lain wewenang instansi lain seperti: bibit, pupuk, 
pestisida, lantai penjemuran gabah, pabrik pengilingan hingga ketersediaan 
Kredit Usaha Tani (KUT) untuk menjamin keberhasilan pencapaian program 
dam target-targetnya. Berbagai instansi dikoordinasi secara ketat pelaksanaan 
programnya tidak saja di instansi–instansi pusat, tetapi juga di daerahdaerah. 
Semua detail disusun sangat cermat sehingga semua pihak yang terlibat dapat 
saling mendukung dan bekerjasama dengan satu tujuan. Karena sistem 
ketatanegaraan yang memungkinkan, Line of command yang jelas dan tegas,” 
tuturnya sambil menguraikan dengan detail berbagai upaya yang dilakukan 
jajaran pemerintah untuk menjaga tercapainya komitmen bersama tersebut. 
 
Keberhasilan Swasembada beras dalam tahun 1984 mengantarkan Indonesia 
mendapatkan penghargaan dari FAO (Food and Agriculture Organization), 
Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia dibawah PBB. Sebuah prestasi besar 
bagi bangsa Indonesia. Penghargaan lain yang diraih Indonesia adalah 
penghargaan dalam dua bidang prioritas gagasan Presiden Soeharto yang 
dimulai dalam Repelita II yaitu bidang kesehatan (Puskesmas, Bidan Desa, 
Posyandu dan lain-lainnya) oleh WHO dan penghargaan dalam bidang 
pendidikan (sampai ke desadesa) oleh UNESCO. 
 
Dalam pembicaraan selanjutnya, kami menyingung masalah makin banyak dan 
masifnya bencana yang diakibatkan oleh air di Indonesia. Hal ini menjadi 
relevan mengingat pengalaman panjang beliau di bidang ini. 
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“Kalau pada musim hujan, sungai-sungai sering mengalami banjir, 
menyebabkan bencana banjir bagi masyarakat, sedangkan pada waktu 
kemarau sungaisungai sering mengalami kekeringan menyebabkan 
masyarakat kekurangan air untuk berbagai keperluan, maka tidak perlu 
seorang ahli hydrologi untuk menjawab sebab-sebabnya, tapi orang-orang 
awam pun tahu yaitu disamping hujan keras, seperti diketahui, penyebabnya 
ialah rusaknya (longsor/gundulnya) daerah aliran sungai bagian hulu (Upper 
Watershed). Di kota-kota besar yang mengalami urbanisasi besar-besaran 
sehingga penduduk pendatang menempati tidak di pinggir sungai, tetapi di 
dalam area sungai, menyebabkan sungai-sungai menjadi sempit. Ditambah 
dengan kebiasaan membuang sampah ke sungai atau ke saluran drainasi yang 
dilakukan boleh dikatakan setiap hari, sungai itu dapat menyebabkan banjir 
atau saluran drainasi tersumbat menyebabkan genangan. Lain dari pada itu, 
ada fenomena yang relative baru yaitu naiknya muka air laut yang 
menyebabkan genangan di daerah pantai (yang juga disebut rob) atau 
menghambat kelancaran mengalirkan air sungai ke laut sehingga 
menyebabkan genangan juga. Hal-hal tersebut sudah diketahui oleh 
masyarakat umum”, pesan mantan pemimpin komando proyek Banjir Jakarta 
itu. 
 
Lalu apa pandangannya mengenai bidang keteknisipilan, khususnya semakin 
berkurangnya peminat studi teknik sipil yang membuat Indonesia kekurangan 
insinyur teknik sipil? “Mungkin ALSI sebagai wadah para alumni teknik sipil 
ITB, perlu memperkenalkan ilmu teknik sipil ke sekolah-sekolah dengan 
memperlihatkan gambargambar menarik atau dengan tayangan. Menunjukkan 
kepada anak-anak yang segera akan memasuki bangku kuliah mengenai 
bidang keteknisipilan lengkap dengan karya-karya hebat yang dihasilkannya 
sehingga akan semakin banyak anak-anak muda yang tertarik masuk dan 
mengeluti bidang ini. Bisa saja mereka tidak mau masuk karena tidak tahu 
bidang-bidang yang bisa digarap dan prospeknya yang cerah. Berbagai 
inovasi dan kemanfaatan ilmu sipil yang ada di Indonesia maupun luar negeri 
perlu kiranya terus dikampanyekan, agar anak-anak punya pengetahuan yang 
lengkap. Lakukan cara dan pendekatan yang pas agar teknik sipil tidak 
dianggap ilmu yang kuno dan tidak laku dijual”, pungkas ahli lulusan teknik 
sipil yang juga aktif diberbagai yayasan yang bergerak dibidang pendidikan ini 
menutup wawancara. 
 
+Ir. Suyono Sosrodarsono, DR.h.c (Delft ) 
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Prof. DR. Doddy Achdiat Tisna Amidjaja
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Prof. Dr. Doddy Achdiat Tisna Amidjaja  
(15 Maret 1925-5 Mei 1993) 

Rektor Institut Teknologi Bandung (1969-07 Desember 1976 - Rektor IV) 
Pejabat Sementara Rektor Institut Teknologi Bandung (30 Mei 1979-22 November 
1980) 
 
"Citra ITB sebagai perguruan tinggi nasional yang terkemuka 
hendaknya dapat dijaga sebaik-baiknya; 
akan tetapi janganlah kita takabur karena keberhasilan yang telah pernah dialami, 
yang membentuk citra tersebut."  
(dikutip dari Memorandum Akhir Jabatan Rektor ITB Prof. Dr. Doddy A. Tisna 
Amidjaja) 
 
Guru Besar Biologi FMIPA ini lahir Garut, 15 Maret 1925 sebagai anak keempat 
dari 12 bersaudara dari pasangan Raden Benjamin Tisna Amidjaja (school 
opzinder – penilik sekolah di zaman Belanda) dan Nji Raden Dewi Saprah 
Djajanagara.  
 
Doddy menjalani masa kecil dan remajanya di Bandung dan Tasikmalaya. 
Semasa muda beliau pernah menjadi anggota Polisi Tentara dan Tentara Pelajar 
yang diperbantukan di Staf Divisi Siliwangi.  
 
Setelah menamatkan sekolah menengah, ia melanjutkan pendidikan kuliah di 
jurusan Zoologi/Biologi FIPIA Universitas Indonesia Bandung (sekarang bagian 
dari ITB). Untuk membiayai kuliahnya, ia mengajar di SMA Negeri Bandung 
sebagai guru tidak tetap. Beliau juga aktif dalam keorganisasian mahasiswa 
selama menimba ilmu di ITB. Mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Biologi 
Nymphea Periode 1951-1953 ini juga dikenal sebagai sosok yang penuh 
pengabdian terhadap pendidikan hingga akhir hidupnya.  
 
Ia sudah menyelesaikan tingkat kandidat (sekitar tingkat 4) ketika guru besar 
pembimbingnya, Prof. R.J. Toxopeus (kemungkinan yg dimaksud adalah Prof. Dr. 
Lambertus Johannes Toxopeus – guru besar Zoologi FIPIA, warga negara 
Belanda, meninggal dunia 21 Maret 1951 pada usia 56 tahun). Ini memberi 
peluang bagi Doddy meneruskan studi di Universitas Bonn, Jerman Barat, 
dengan beasiswa, sampai rampung pada 1954. Di sana pula, dua tahun kemudian 
(1956), ia meraih gelar doktor ilmu pengetahuan alam, dengan 
disertasi: “Wachstumsbeeinflussung durch Acetylcholin, Histamin, Alloxan, 
Nadisan, Aristamid, Nicotinsäureamid und p-Aminobenzoesäure beim 
Hühnerembryo”. 
 
Ketika mengambil gelar doktornya, ilmuwan yang menghasilkan 40-an karya tulis 
ini telah membuktikan gejala kerusakan embrio ayam akibat pemakaian 
thalidomite pada induknya. Satu dekade kemudian, dunia gempar karena obat 
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yang sama yang digunakan ibu-ibu hamil telah mengakibatkan lahirnya bayi-bayi 
cacat. 
 
Sejumlah jabatan dipegangnya di lingkungan perguruan tinggi, seperti ketua 
Jurusan Zoologi FIPIA Universitas Indonesia Bandung (1957-1959), Ketua 
Departemen Kimia Biologi Institut Teknologi Bandung (1962-1963), pembantu 
Rektor ITB (1963-1968), dan Rektor ITB (1969-1976).  
 
Peneliti yang kemudian menjadi pejabat ini lebih banyak menghabiskan waktunya 
sebagai pendidik. Dengan keramahan, keluwesannya, dan kelembutannya, ia 
melunakkan hati anak didiknya yang panas. Ketika menjadi Rektor ITB, 1969-
1976, ia pernah mengundang para mahasiswa yang sedang beringas bertandang 
malam-malam ke rumahnya, membiarkan mereka menumpahkan unek-uneknya. 
Pagi harinya, setelah semua letih, giliran Doddy yang berbicara. ''Ternyata, 
mereka memahami saya''. Sejak itu julukan The Conflict Manager, ''pengelola 
konflik'', melekat pada dirinya. 
 
Suhu mesti turun gunung… 
 
Kondisi Kampus ITB pasca Gerakan Mahasiswa 1978 benar2 suram, Prof. 
Iskandar Alisyahbana kena “mosi tidak percaya” dari Menteri P&K & dicopot dari 
jabatannya sbg Rektor ITB yg kelima, “pemerintahan” ITB kemudian dipegang 
Rektorium, namun ini juga belum bisa memecahkan persoalan. 
 
Ditambah lagi dgn dikeluarkannya kebijakan Menteri P&K Normalisasi Kehidupan 
Kampus (NKK) sbg upaya pemerintah “menata kembali” kampus2 di Indonesia. 
Kampus ITB memanas kembali karena menolak konsep tersebut… 
 
Karena itulah beliau ditugaskan untuk “turun gunung” kembali menjadi pejabat 
sementara Rektor ITB (Mei 1979-22 November 1980) untuk memulihkan situasi 
Kampus ITB, dimana waktu itu sulit mencarikan orang yg diterima kedua belah 
pihak (mahasiswa ITB di satu sisi & pemerintah pusat di sisi yg lain).  
 
Sekali lagi “the conflict manager” dapat menjalankan tugasnya walaupun dengan 
susah payah karena banyak pihak yg merasa “Doddy yang sekarang berbeda 
dengan Doddy yang dahulu”… “dia adalah orang pusat yang disusupkan ke 
ITB”… Pak Doddy merupakan Rektor ITB terlama yg pertama (delapan tahun 
lebih) jika dijumlahkan dg masa jabatan Rektor sebelumnya (1969-1976). 
 
Di samping jabatan Rektor ITB, ia juga pernah menjabat Wakil Direktur Pusat 
Reaktor Atom Bandung (1964-1965), asisten direktur SEAMEO Regional Centre 
for Tropical Biology (1969-1977), dan Dirjen Pendidikan Tinggi Depdikbud (1976-
1984). Jabatan terpenting di dunia keilmuwan adalah Ketua LIPI (Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia) tahun 1984-1989. 
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Selama menjadi Dirjen Pendidikan Tinggi, ia memiliki peran besar 
mengembangkan sistem pendidikan multistrata, termasuk jenjang S-I, S-O, 
pendidikan teknik, serta satuan kredit semester (SKS). 

Saat menjabat Ketua LIPI, ia melihat berbaga Lembaga penelitian - dari 
universitas dan nondepartemental seperti Batan, Lapan, dan berbagai Litbang di 
banyak Departemen perlu dikoordinasikan untuk mengurangi pemborosan.  

Beliau juga menerima Bintang Mahaputra dari Presiden Soeharto di Istana 
Negara, 15 Agustus 1985. Dan menerima Officer de I'Ordre Nationale de la Legion
d'Honneur, tanda kehormatan tertinggi bagi orang asing dari Pemerintah Perancis 
pada tahun 1983.  

Pada hari Rabu 5 Mei 1993, Prof. Dr. Doody A. Tisna Amidjaja meninggal dunia 
pada usia 68 tahun setelah menjalani operasi by pass jantung di rumah sakit Herz 
Zentrum, Badoeynhauson, Jerman. Jenazah tiba di tanah air pada tanggal 9 Mei 
1993, dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung pada hari 
Senin 10 Mei 1993. Sebelum dimakamkan jenazah disemayamkan di Aula Barat 
ITB dan dilepas dengan upacara militer. Almarhum yang jadi Dubes RI untuk 
Perancis sejak 1989 itu meninggalkan seorang istri, tiga anak, dan dua cucu. 

Nama beliau kemudian diabadikan sebagai nama Gedung Kantor Rektor ITB yang 
berlokasi di Jalan Tamansari 64 Bandung bertepatan dengan Peringatan 89 
Tahun Pendidikan Tinggi Teknik di Indonesia (Sabtu, 04 Juli 2009) bertempat di 
Aula Barat ITB. Peresmian dilakukan oleh Rektor ITB sedangkan dari pihak Alm. 
Doddy A. Tisna Amidjaja diwakili oleh sang istri, Dien Sardinah Doddy Tisna 
Amidjaja. Turut hadir pula Yani Panigoro, Ketua Majelis Wali Amanah ( MWA) ITB; 
Harijono A. Tjokronegoro, ketua Majelis Guru Besar (MGB) ITB; dan Yanuarsyah 
Haroen, Ketua Senat Akademik ITB. 

Upacara Peresmian Nama Gedung “Prof. Dr. Doddy A. Tisna Amidjaja” 

Lahir: Garut, Jawa Barat, 15 Maret 1925 
Meninggal: Badoeynhauson, Jerman, 5 Mei 1993 
Dimakamkan: Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung, 10 Mei 1993 

Pendidikan: 
-SD, Bandung (1938) 
-SLP, Tasikmalaya (1942) 
-SMT, Tasikmalaya (1946) 
-Jurusan Biologi FIPIA Universitas Indonesia, Bandung (sekarang bagian dari 
ITB) (tingkat kandidat - sekitar tingkat 4) 
-Universitas Bonn, Jerman Barat (Sarjana, 1954, dan Doktor, 1956)  
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Prof DR Samaun Samadikun
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PROF DR SAMAUN SAMADIKUN 
SAMAUN SAMADIKUN – Prof. Dr. Samaun Samadikun lahir di Magetan, Jawa 
Timur pada tanggal 15 April 1931 dan wafat di Jakarta pada tanggal 15 November 
2006 tepat pada umur 75 tahun. Beliau merupakan seorang insinyur, pendidika, 
dan termasuk ilmuan Indonesia. 

Prof. Samaun Samadikun menjadi mahasiswa jurusan teknik elektro di ITB pada 
awal tahun 1950-an dan lulus sebagai insinyur. Kemudian beliau melanjutkan 
pendidikannya di Universitas Stanford Amerika Serikat mendapatkan gelar M.Sc. 
(1957) dan Ph.D. (1971) bidang teknik elektro. 

Selain itu, beliau juga memperoleh Postgraduate Diploma bidang Nuclear 
Engineering dari Queen Mary, Universitas London (1960). Dan pada tahun 1975 
dibarengi K.D Wise, bertepatan di Universitas Stanford, Prof. Samaun 
menciptakan paten, US Patent No 3,888,708 dengan tajuk “Method for forming
regions of predetermined thickness in silicon”

Samaun merupakan seorang insinyur, pendidik, dan ilmuan Indonesia. Ia dikenal 
sebagai figur dosen ITB dan pendidik yang sangat menonjol sebagai teladan. Hal 
ini dapat kita lihat dari penampilannya yang sangat sederhana dan bersahaja 
tanpa mengurangi wibawa serta kehormatannya. 

Karier sebagai dosen ITB dimulai pada jurusan Teknik Elektro (1957) dan menajdi 
profesor bidang elektronika pada tahun 1974. Dalam penugasannya di ITB  beliau 
pernah menjabat sebagai ketua jurusan teknik elektro (1964-1967) dan sebagai 
direktur pertama dari Pusat Antar Universitas (PAU) Mikroelektronika (1984-1989). 

Beliau merupakan penulis dan juga turut menulis banyak publikasi ilmiah baik 
nasional maupun internasional dalam bidang elektronika dan instrumen nuklir. 

Prof. Samaun Samadikun mengambil sabbatical leave (cuti dari mangajar) di ITB 
untuk menerima jabatan pada pemerintah pusat sebagai: 

 Direktur Binsarak DIKTI (1973-1978).
 Dirjen Energi, Departemen Pertambangan dan Energi (1978-1983).
 Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) (1989-1995).
 Wakil ketua Dewan Riset Nasional (1993-1996).
 Komisaris Utama PT LEN (1993-1999).

Selain itu ia juga anggota Persatuan Insinyur Indonesia (PII). Lalu PII memberikan 
penghargaan Andhikara Rekayasa pada tuhun 1984. Beliau juga memperoleh 
penghargaan medali Pengabdi Ilmiah Nasional (1978) dan medali Mahaputra 
Utama (1994) dari pemerintah Indonesia. 
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Samaun Samadikun juga mendapatkan The 1998 Award of the Association of 
South Eastern Asian Nations (ASIAN) ini diberikan untuk menghargai dedikasinya 
pada dunia ilmu pengetahuin. 

Penghargaan tinggi lainnya adalah Satya Lencana Karya Satya Kelas I, Hadiah 
Ilmu Pengetahuan (1979), Satya Lencana Dwidyasistha (1983) dari 
Menhankam/Pangab dan Meritorius Service Award, ASEAN COST (1999). 

Prof. Samaun Samadikun merupakan salah satu pendiri the Akademi Ilmu 
Pengetahuan Islam (1986) dan salah satu pendiri Akademi Ilmu Pengetahuan 
Indonesia yang saat ini berubah nama menjadi Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (LIPI). 

Pada tahun 1987-1992 belian menjadi Anggota MPR RI sebagai Utusan 
Golongan. Tahun 2011 sampai akhir hayatnya beliau menjadi senior di PAU 
Mikroelektronika ITB. 

Sebenarnya Pak Samaun mempunyai beberapa hobi, terutama dalam bidang 
olahraga hal ini didukung dengan perwakannya yang tinggi atletis yaitu tenis 
lapangan, hoki, yoga, dan jalan kaki. 

Akan tetapi beliau mempunyai hobi utama yaitu elektronika, bahkan penguasaan 
teknik radio berpredikat pada tingkat kemahiran ahli. Dikisahkan oleh Bapak 
Muharyo Kartodirdjo. 

Pada suatu hari di akhir tahun 1937, dalam suatu kunjungan ke famili daerah 
Kampak (selatan kota Trenggalek) Jawa Timur, Samaun kecil memperhatikan 
peragaan yang dilakukan ileh Pak Muharyo (sepupu, yang waktu itu berusia 9 
tahun), berupa sepotong besi dililit kawat yang kemudian dialiri listrik dari baterai 
radio Rimbu, karena listrik belum masuk wilayah tersebut). 

Penrakitan sederhana itu menghasilkan elektro-magnet yang menjadi 
pengetahuan dasar ilmu listrik yang bisa dikembangkan menjadi berbagai macam 
alat listrik. Listrik dan magnet yang memancarkan daya tarik ternyata juga 
mempunyai daya tarik yang meluluhkan Pak Samaun. 

Pada usian belasan tahun (SMA-SMA), Pak Samaun yang mempunyai bakat itu 
sudah menguasai teknik listrik yang meningkat ke teknik radio penerima 
kemudian radio pemancar. Kemahirannya itu diterapkan pada bagian 
Perhubungan Markas Besar Pertmpuran (1947-1948) dan bagian Radio TENTARA 
GENIE PELAJAR (1947-1950). 

Oleh karena itu, kemudian Pak Samaun fouks pada hobi elektronika dan rutin 
ditekuni, dicermati, hingga menjadi profesi yang gandal, seperti yang sudah 
terlihat pada Jabatan Fungsional maupun Struktural yang pernah diembannya 
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mulai tahun 1957 setelah meraih gelar Master of Science dalam bidang Electrical
Engineering.

Kepandaiannya dalam bidang elektronika juga telihat pada kepenilikan hak 
atas United State Patent 3,888,708, tanggal 10 Juni 1975 dengan tajuk Method for
Forming Regions of Predermined Thickess ini Silicon, bersama Dr. Kensall D. 
Wise dari California, sebagai investor. 
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KESAKSIAN DI KAMPUS ITB 6 OKTOBER 1970 
Dari ruang kuliah Teknik Sipil, setelah Penulis (saat itu juga sebagai fungsionaris 
Dewan Mahasiswa ITB) mendapati ruang sekretariat Dewan Mahasiswa ITB di 
Student Center kosong lalu melanjutkan ke Lapangan Sepak Bola yang saat itu 
sudah berhadapan dua tim sepakbola dari Mahasiswa ITB dan Taruna AKPOL. 

Penulis mengambil posisi berdiri di samping Tugu ITB 2 Maret 1959 menyaksikan 
dan mengalami antara lain kejadian2 sebagai berikut : 

1.    Suasana memanas dari pertandingan persahabatan itu berujung Tim Taruna 
AKPOL meninggalkan Lapangan Bola 

2.    Almarhum Rene L Conrad menunggangi Harley Davidson meninggalkan 
ruang kuliah Elektro di sebelah barat Lapangan Bola, saat Tim Taruna AKPOL 
selesai menaiki kembali bus yang terparkir di samping Lapangan Basket dan 
menuju keluar melalui Gerbang Selatan Kampus ITB 

3.    Almarhum Rene L Conrad menuju Gerbang Selatan Kampus ITB di belakang 
iring2an bus Tim Taruna AKPOL dan terlihat turut membelok kekanan 

4.    Penulis berlari kearah Gerbang Kampus ITB dan mengambil sikap blocking di 
muka Gerbang Kampus ITB bersama beberapa mahasiswa ITB lain. 

5.    Laporan pertama yang diterima, telah terjadi kekerasan di muka Asrama 
Mahasiswa ITB dan korban telah dibawa dengan truk terbuka. 

6.    Laporan kedua yang diterima, korban dibawa ke parkiran Kantor Besar Polisi 
di Jl. Merdeka, Bandung, segera Penulis kesana namun tidak mendapati korban 

7.    Laporan ketiga yang diterima, korban telah dibawa ke RS di jalan Dago, dan 
Penulis menuju ke RS tersebut untuk memastikannya 

8.    Laporan keempat yang diterima, Gubernur Jawa Barat berkunjung ke Markas 
Yon-1 ITB di samping Gerbang Kampus ITB, Penulis diminta teman2 untuk 
menerima Gubernur Solihin Gautama Poerwanegara, mantan TENTARA PELAJAR 
Siliwangi 1946   

9.    Laporan kelima yang diterima, Rektorat ITB berkunjung ke Sekretariat Dewan 
ITB di Student Center ITB, dan kembali teman2 meminta Penulis menerima Tim 
Rektorat ITB dpp Rektor Prof DR Doddy Achdiat Tisna Amidjaja, mantan 
TENTARA PELAJAR 1947 

Penulis, 

Pandji R Hadinoto, ITB 3268029 
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Selengkapnya tentang Peristiwa ini sebagai berikut : 

Rene Louis Conrad 

Dari Wikipedia dapat diperoleh kisah sebagai berikut : 

Latar belakang 

Sekitar tahun 1970 muncul rasa tidak puas di kalangan sebagian masyarakat 
Indonesia, khususnya mahasiswa, terhadap militer. Apalagi saat itu 
mahasiswa dikenakan kurikulum "Wajib Latih Mahasiswa" (Walawa). Dalam 
rangka Dwifungsi ABRI, pemerintah Orde Baru menempatkan militer di 
berbagai posisi di masyarakat. 

Menjelang dibunuhnya Rene, pihak kepolisian Bandung melakukan razia 
besar-besaran terhadap mahasiswa yang berambut gondrong. Banyak 
mahasiswa dan pemuda yang ditangkapi di jalan-jalan, lalu digunduli. Hal ini 
menimbulkan ketegangan antara mahasiswa dan polisi. 

Untuk meredakanya diadakanlah pertandingan sepak bola antara pihak 
AKABRI Kepolisian dengan mahasiswa ITB. Namun kesempatan ini digunakan 
oleh sebagian mahasiswa untuk melampiaskan rasa kesalnya terhadap polisi. 
Sejumlah mahasiswa dari perguruan tinggi lain, seperti Universitas 
Padjadjaran dan Universitas Parahyangan pun datang menyaksikan 
pertandingan itu. Sebagian lagi membawa gunting dan mengejek-ejek pihak 
polisi, meminta supaya digunduli. 

Hal ini membangkitkan keberangan di pihak taruna kepolisian, sebagian malah 
mengeluarkan pistol. Karena itu, mereka kemudian dikeluarkan dari kampus. 
Namun sebaliknya, mereka malah kembali dan membawa bala bantuan. Selain 
itu, Brimob juga datang untuk mengatasi keributan. 

Penembakan Rene 

Rene Louis Conrad sebetulnya sama sekali tidak terlibat dalam pertandingan 
sepak bola itu, ataupun menyaksikannya. Ia hanya kebetulan berkeliling 
kampus dengan sepeda motor Harley Davidson. Kebetulan ketika terjadi 
keributan Rene lewat di depan kampus, dan ia ditembak hingga tewas. 
Mayatnya dibuang ke atas kendaraan polisi begitu saja, lalu ditaruh di gudang. 
Menurut sebagian pihak, andaikan Rene segera dibawa ke dokter, 
kemungkinan ia tidak harus mati. 

Buntut kejadian 

Penembakan Rene membangkitkan kemarahan di pihak mahasiswa. Terjadi 
unjuk rasa besar-besaran oleh mahasiswa di kota Bandung. Kendaraan-
kendaraan umum dicegati dan bila ditemukan ada tentara di dalamnya, mereka 
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akan diturunkan lalu diusir. Markas polisi di Jalan Dago menjadi kosong 
karena semua polisinya menyembunyikan diri. Panser-panser yang dikerahkan 
untuk menghentikan kerusuhan ini pun tidak berdaya. 

Belakangan diketahui bahwa yang menembak Rene adalah seorang taruna 
AKABRI Kepolisian. Namun karena taruna itu konon adalah anak seorang 
jenderal, maka yang dikorbankan adalah seorang anggota Brimob, Brigadir 
Polisi Dua Djani Maman Surjaman. 

Pada saat anggota Brimob itu diajukan ke pengadilan, mahasiswa justru 
melakukan protes karena menyadari ketidakadilan yang berlangsung. 
Meskipun anggota Brimob itu dibela oleh pengacara terkenal Adnan Buyung 
Nasution, ia tetap dinyatakan bersalah. Sidang Mahkamah Militer Priangan-
Bogor pada Desember 1970 memberikan vonis 5 tahun 8 bulan tetapi 
kemudian pengadilan banding Mahkamah Kepolisian Tinggi 13 April 1972 
memberikan vonis berbeda yaitu 1 tahun 6 bulan. Selesai menjalani hukuman 
Djani Maman Surjaman kembali berdinas pada kesatuan Brimob dan pada 
permulaan 1974 berpangkat Pembantu Letnan II. 

Kisruh Rambut Gondrong di ITB, Rene Conrad 

Tertembak 

https://tirto.id/kisruh-rambut-gondrong-di-itb-rene-conrad-tertembak-clPW 

Reporter: Petrik Matanasi 

30 Maret, 2017 

    Pada tahun 1970, kepolisian kerap "menertibkan" para pemuda yang 
berambut gondrong 

    Pembunuhan Rene Conrad melibatkan nama-nama yang kelak penting 
dalam jajaran kepolisian 

Penganiayaan yang berujung kematian pada Rene Conrad memang sudah 
dilupakan. Orang-orang yang dianggap pelaku sudah meninggal dunia, bahkan 
sudah ada yang jadi jenderal polisi pula. 

tirto.id - Di mata anak muda yang sezaman dengannya, Rene Louis Conrad 
jelas keren. Indo, muda, gondrong, kuliah di ITB pula. Meski sedang tren di 
kalangan anak muda, rambut gondrong jadi larangan tanpa undang-undang. Di 
tahun 1970, polisi doyan membawa gunting dan merazia rambut-rambut 
gondrong. Tak hanya polisi yang sudah dinas di lapangan, taruna Akademi 
Kepolisian Sukabumi pun ikut serta. 
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“Tanpa ampun gunting mereka beraksi memotong rambut korban razia 
walaupun para korban ini memprotes. Selain pelajar dan mahasiswa, ada 
asisten dosen ITB yang juga jadi korban,” tulis Rum Aly, penulis Menyilang 
Jalan Kekuasaan Militer Otoriter (2004). “Pihak kepolisian, telah 
menggeneralisir bahwa mereka yang berambut gondrong dengan sendirinya 
kriminal.” 

Sebagai orang terpelajar yang terbuka pikirannya, kalangan mahasiswa 
menolak aksi kepolisian tersebut. “Polemik terjadi sejak pertengahan Agustus 
hingga September 1970. Dalam suatu pernyataan yang ditandatangani oleh 
Ketua Umum Sjarif Tando dan Sekertaris Umum Bambang Warih Kusuma, 
Dewan Mahasiswa ITB (26 September 1970) mengecam pengguntingan rambut 
itu sebagai: pemerkosaan hak-hak azasi perseorangan,” tulis Rum Aly. 

Makin memanasnya polemik tersebut, pejabat polisi dan kampus berinisiatif 
mengadakan pertandingan persahabatan antara taruna dan mahasiswa. 
Mahasiswa ITB Teuku Lukman Azis, putra dari Wakapolri Teuku Azis, menjadi 
salah satu penitia penyelenggara pertandingan persahabatan 6 Oktober 1970 
itu. Lokasinya di dalam kampus ITB. 

Dari Sukabumi, para taruna itu datang dengan bis-bis mereka. Mahasiswa-
mahasiswa ITB dan Universitas Padjadjaran banyak datang menonton. 
“Mahasiswa Bandung, ITB khususnya, memang dikenal paling ahli dalam 
bersuporter ria. Ungkapan-ungkapan mereka lucu-lucu, tetapi sekaligus pedas 
dan mengkili-kili sampai ke ulu hati. Bagi anak Bandung, gaya supportasi 
seperti itu hanyalah hal yang biasa saja, tapi tidak bagi para taruna yang 
terbiasa dengan hirarki dan disiplin gaya tentara,” demikian ditulis Rum Aly. 

Pertandingan 6 Oktober itu jadi hari suram bagi taruna-taruna itu. Mereka 
dipecundangi 2:0 di hadapan banyak mahasiswa yang rambut-rambut 
gondrongnya sering mereka incar. Sudah kalah tanding, suporter lawan bikin 
panas hati pula. 

“Terjadilah bentrokan ketika provost-provost Taruna coba menertibkan 
penonton dengan sabetan-sabetan koppel rim. Terjadi tawuran. Dalam tawuran 
itu sudah terdengar berkali-kali suara tembakan. Para taruna rupanya 
membawa senjata yang digunakan untuk melepaskan tembakan ke atas,” tulis 
Rum Aly. 

Petangnya, taruna-taruna yang kalah perang itu pun pulang. Dari luar kampus, 
Rene Louis Conrad melintas dengan motor Harley Davidson-nya. Dia tak tahu 
apa-apa soal pertandingan itu. Begitu juga kawan yang berboncengan 
dengannya. Harley itu berpapasan dengan bis dan truk para taruna. Ludah pun 
keluar dari salah satu mulut taruna. Rene bereaksi. Dia bertanya ke para taruna 
berkali-kali. Tak ada yang menjawab siapa pelakunya. 
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Rene menantang, “kalau berani turun!” 

Tantangan Rene pun diladeni. Para taruna turun dengan gagah perkasa, lalu 
mengeroyok Rene dan kawannya. Beruntung si kawan lolos, tapi Rene yang 
paling reaktif jadi santapan petang para taruna. Rupanya pengeroyokan itu 
disaksikan mahasiswa-mahasiswa dari kejauhan. Ketika hendak mendekat, 
mereka dihalangi aparat polisi yang berjaga di kampus. Bahkan dua terluka 
karena dihadiahi popor senapan dan pukulan, hingga harus masuk rumah 
sakit. Letusan senjata api juga menyalak. 

Esoknya, tanggal 7 Oktober 1970, mahasiswa dan pelajar Bandung pun 
mengecam pembunuhan Rene. Hari itu, polisi dilarang keluar pos atau barak 
mereka. 

Tanggal 9 Oktober 1970, apel suci diadakan kampus ITB untuk melepas 
jenazah Rene Conrad kepada keluarganya. Rene dimakamkan di Jakarta. Ibu 
Rene sangat marah kepada Gubernur Akpol Irjen Awaludin Djamin, tapi ia tak 
punya kekuasaan di hadapan Panglima Kopkamtib Jenderal Soemitro dan 
Kapolri Jenderal Hoegeng Imam Santoso, yang menurut Rum Aly, cenderung 
membela para taruna. 

Meski begitu, dalam autobiografinya Hoegeng: Polisi Idaman dan Kenyataan 
(1993), Hoegeng mengaku para taruna memang mengeroyok bahkan 
melepaskan tembakan. “Kesalahan berat dalam kasus perkelahian itu adalah 
digunakannya senjata api, tentunya oleh salah seorang taruna... Saya sendiri 
merasa malu,” aku Hoegeng. 

Meski mati akibat ulah para taruna, yang menjadi tersangka malah seorang 
brigadir polisi bernama Djani Maman Surjaman. Melihat ketidakadilan itu, 
mahasiswa kasihan pada tersangka. Djani memang mendapat pembelaan dari 
Adnan Buyung Nasution, tetapi hukuman tetap dijatuhkan padanya. Djani, di 
tahun 1972, divonis penjara 1 tahun 6 bulan atas “kealpaan” yang 
menyebabkan kematian Rene Louis Coenraad. Sementara itu, para taruna 
yang terlibat baru kena sidang pada 1973-1974. Mereka sudah berdinas di 
kepolisian. 

Dari sekian banyak taruna yang lulus di akhir 1970 itu, yang terkait kejadian 6 
Oktober di kampus ITB itu hanya 8 orang saja yang kena sidang. Ada 
Noegroho Djajoesman, Dodo Mikdad, Sianturi Simatupang, Khairul Bahar 
Muluk, Sugeng Widianto, Ahmad Arony, Riyadi, dan Nugroho Ostenrik. Baik 
Noegroho Djajoesman dan Noegroho Ostenrik adalah anak pejabat polisi, 
bahkan ayah mereka tergolong jenderal. 

Noegroho Djajusman menjadi Tersangka I. Waktu kejadian, ia merasa Rene 
adalah orang yang di lapangan bola berkata menantang “siapa jagoan 
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Akabri?” Ketika Rene dikepung dia turun dan mengejar Rene yang sedang lari. 
Noegroho hendak memukul, tapi menurutnya “tidak kena.” 

Tersangka IV, Khaerul Bahar Muluk, yang ketika kejadian berpakaian preman, 
mengaku sempat mengacungkan revolver colt kaliber 38 yang dibawanya 
kepada Rene. Namun, menurutnya bukan dia yang menembaknya. Mereka 
mengaku pistol itu sempat pindah tangan dari Bahar Muluk. Namun, yang 
jelas, ada satu satu peluru hilang dari pistol itu. 

Meski sebetulnya merusak citra polisi di kalangan kaum terpelajar, Hoegeng 
berkata, “Saya sendiri merasa puas dalam satu hal: bahwa kasus Conrad pada 
akhirnya tidaklah diputuskan secara tertutup melainkan terbuka menurut 
hukum. Artinya melalui forum pengadilan.” Namun, Hoegeng tak menyebut 
anak-anak koleganya yang terlibat. 

Setelah kejadian itu, Akademi Kepolisian yang mulai disebut Akabri itu 
kemudian pindah ke Semarang. Lepas dari kasus Rene, Bahar Muluk kena 
kasus lagi. Dia menjadi orang yang bertanggungjawab atas kematian tahanan 
bernama Martawibawa. 

Selain Bahar Muluk, ada Dodo Mikdad yang diturunkan pangkatnya karena 
kasus penganiayaan. Sementara Noegroho Djajoesman yang paling jaya. 
Bersama kawan-kawannya, dia lolos dari hukuman berat. Noegroho 
belakangan jadi Kapolda Metro Jaya di tahun 1998. Seangkatan dengan 
Noegroho adalah mantan Kapolri S. Bimantoro dan Rusdihardjo, juga mantan 
Kapolda Metro Jaya ketika peristiwa Kudatuli 1996, Hamami Nata. 

Baca juga artikel terkait ORDE BARU atau tulisan menarik lainnya Petrik 
Matanasi 

(tirto.id - pet/msh) 
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Peristiwa Rene Conrad ITB 1970 
 

https://eightbspezharpalu.wordpress.com/2012/01/03/peristiwa-rene-conrad-itb-1970/ 

Bagaimana peristiwa Rene Conrad terjadi? Latar belakang peristiwa 
sebenarnya kompleks, dan dibayang-bayangi perpecahan aliansi mahasiswa-
ABRI, yang sudah dibangun sejak gerakan penjatuhan Soekarno pertengahan 
tahun 1966. Jadi begini ceritanya… 

Sejak Soeharto menjadi Presiden di tahun 1968, aliansi Mahasiswa-ABRI 
sudah mulai retak, karena ketidaktegasan Soeharto dalam kasus G-30-S, 
dimana Soekarno dianggap terlibat. Kekecewaan mahasiswa mulai terlihat 
dalam soal status hukum Soekarno, ditambah dengan mulai adanya korupsi di 
Pertamina (dipimpin Mayjen Ibnu Sutowo) dan Bulog (dipimpin Mayjen Ahmad 
Tirtosudiro). 

Kekecewaan soal dugaan korupsi ini tidak ditanggapi dengan serius oleh 
Soeharto, bahkan ditanggapi dengan kecaman terhadap orang2 yang 
menentang kebijakan tak tegasnya. Segera konflik ini berkembang menjadi 
konflik Mahasiswa pasca '66 dan Mahasiswa aktivis'66, ditandai dengan Soe 
Hok Gie dan kawan-kawan mengirimkan peralatan wanita kepada anggota 
DPR-GR wakil mahasiswa, pertanda bahwa mereka lebih baik berdandan 
cantik daripada menyampaikan aspirasi mahasiswa saja tidak becus. Ini terjadi 
sebulan sebelum Gie meninggal, 16 Desember 1969. 

KAMI sebagai organ gerakan 66, dianggap tidak lagi aspiratif. Dipelopori DM 
ITB, UNPAD dan UNPAR, ramai-ramai organisasi mahasiswa meninggalkan 
KAMI, dan akhirnya KAMI bubar di awal tahun 1970. Kebijakan DM ITB yang 
disebut back to campus ini ditandai dengan penguatan gerakan yang berasal 
dari kampus, seperti mulai didirikannya Student Center, dll. Tapi konflik yang 
sebenarnya antara Mahasiswa-ABRI mulai terjadi. Awalnya sederhana sekali. 

Beberapa Walikota dan Gubernur yang berasal dari ABRI menjalankan 
kebijakan 'ANTI RAMBUT GONDRONG', kebijakan yang sungguh lucu dan 
tidak masuk akal ini dijalankan dengan semena-mena. Semacam ada razia di 
jalanan kepada anak muda, pelajar dan mahasiswa. Bahkan di Bandung hal ini 
juga menimpa mahasiswa ITB yang berambut gondrong. 

DM ITB segera bereaksi frontal dengan menginisiasi gerakan 'ANTI ORANG 
GENDUT', menyindir pemerintah yang kebanyakan perutnya gendut. Reaksi 
frontal ini berlanjut dengan bentroka-bentrokan kecil, terutama antara 
mahasiswa ITB, dengan taruna Akademi Kepolisian angkatan 1970 (akan lulus 
tahun 1970), yang diberi tugas untuk mencukur rambut gondrong. Kodam 
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Siliwangi waktu itu baik2 saja dan cenderung tidak peduli aturan itu, karena 
memang tidak penting juga. 

Karena konflik ini berkembang menjadi tidak penting, Ketua Umum DM ITB 
Syarif Tando, Rektor ITB Prof. Doddy Tisnaamidjaja, Kapolri Jenderal Hoegeng 
Imam Santoso, Gubernur Akpol Irjen Awaludin Djamin, dan Kepala Kepolisian 
Kota Bandung Kombes Tjutju Sumirat (adik Prof Doddy Tisna A), berinisiatif 
mengadakan pertandingan persahabatan, antara mahasiswa dan taruna Akpol, 
demi mengakhiri perseteruan ga penting ini. 

Pertandingan diadakan tanggal 6 Oktober 1970, sehari setelah Hari ABRI 
dimana Presiden Soeharto meminta kepada ABRI agar tidak melukai hati 
rakyat. Karena dilatarbelakangi peristiwa 'ANTI RAMBUT GONDRONG', maka 
supporter mahasiswa ITB memberikan dukungan dengan yel-yel yang 
(sepertinya) cukup menyakitkan hati taruna Akpol 1970 ini. FYI, Taruna Akpol 
1970 adalah angkatan pertama hasil integrasi AMN, AAL, AAU dan Akpol, 
menjadi AKABRI, jadi taruna akpol ini diberi pendidikan dasar militer selama 
setahun. 

Panasnya isi yel-yel ini ditanggapi dengan sabetan-sabetan kopel rim oleh 
Taruna Akpol, dan akhirnya pertandingan yang dimenangkan mahasiswa ITB, 
2-0 ini berakhir dengan tawuran antara mahasiswa dan taruna akpol. Tawuran 
diakhiri oleh kepolisian bandung, dan akhirnya taruna itu diangkut ke gerbang 
depan untuk istirahat sebentar, menurunkan emosi mereka.Lewatlah sebuah 
motor Harley, dikendarai oleh dua mahasiswa angkatan 1970, yang satu 
namanya Rene Louis Conrad, anak Elektro, satu lagi namanya Ganti 
Brahmana, entah jurusan apa. Saat dia lewat truk taruna akpol, Rene yang 
tidak tahu-menahu soal tawuran ini diludahi dari atas truk oleh salah satu 
taruna. Karuan saja dia panas dan bertanya siapa yang meludahi dia, kalau 
berani ayo turun. Eh, yang turun semua taruna, dan semuanya mengeroyok 
Rene. Ganti Brahmana yang lari tidak dikejar, karena sepertinya Rene yang 
menjadi sasaran pengeroyokan. 

Menurut Ganti Brahmana dalam sidang kasus ini, Rene diperlakukan seperti 
bola, dilempar kesana kemari oleh para taruna. Yang benar-benar terlibat saat 
itu adalah beberapa taruna seperti Nugroho Djajusman (Kapolda Metro Jaya 
saat kerusuhan Mei 1998), S. Bimantoro, Rusdihardjo (keduanya pernah 
menjadi Kapolri), Hamami Nata (kapolda Metro Jaya saat kerusuhan 27 Juli 
1996), dan Bahar Muluk (dikeluarkan dari Polri karena menewaskan seorang 
tahanan bernama Martawibawa saat 

interogasi). Rene dikeroyok sampai terperosok di got depan asrama Gedung F, 
sekarang menjadi Plasa Telkom di depan Gerbang Depan ITB. Saat terperosok 
itulah, Rene ditembak dari atas, peluru menembus bahu dan bersarang 
didadanya. 
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Para taruna itu karuan langsung panik dan segera membawa Rene pergi entah 
kemana. Siang itu menjadi hari yang kacau di ITB. Ganti Brahmana bersama 
teman-teman ITB mencari Rene ke RS Borromeus, rumah sakit lainnya, sampai 
ke kantor-kantor polisi, dimana hari itu balik mahasiswa menginterogasi polisi. 

Kombes Tjutju Sumirat dan Prof. Doddy juga ikut mencarikan, sampai akhirnya 
mereka semua menemukan Rene yang sudah meninggal di sebuah kamar di 
Poltabes Bandung di jalan Merdeka. Jasad Rene berada dalam kondisi 
menyedihkan, dan hampir saja kantor itu dirusak oleh mahasiswa ITB. Seluruh 
rangkain peristiwa ini terjadi pada tanggal 6 Oktober 1970. 

Pada tanggal 7 Oktober 1970, mahasiswa dan pelajar Bandung mengadakan 
aksi besar-besaran mengecam pembunuhan Rene Conrad, sekaligus 
menunjukkan solidaritas mereka kepada mahasiswa ITB. Aksi demontrasi ini 
diikuti sampai 50.000 massa aksi. Hari itu juga seluruh aparat polisi dan militer 
dikenakan konsinyering berat (tidak boleh keluar barak). 

Pada tanggal 9 Oktober 1970, diadakan apel suci di kampus ITB, untuk 
melepas jasad Rene Conrad kepada keluarganya untuk dimakamkan di 
Jakarta. Ibu Rene sangat marah kepada Gubernur Akpol Irjen Awaludin 
Djamin, bisa dilihat foto kemarahan sang Ibu 

di http://www.gerakanmahasiswa78.blogspot.com, ya namanya juga 
kehilangan anak, akibat dikeroyok. Tapi pernyataan pejabat tinggi negara 
seperti Panglima Kopkamtib Jenderal Soemitro dan Kapolri 

Jenderal Hoegeng Imam Santoso cenderung membela para taruna. Kata-kata 
seperti, kalau mahasiswa 

tidak emosional tentu peristiwa ini tidak perlu terjadi, keluar dalam pernyataan 
Jenderal Soemitro. 

Pada tanggal 10 Oktober 1970, Ketua Umum DM ITB Syarif Tando mengadakan 
long march Bandung- Sukabumi untuk mengadakan demonstrasi di depan 
Akademi Kepolisian di Sukabumi. Long march ini diikuti mahasiswa dan 
pelajar Bandung. Saat itu keluar pelesetan AKABRI, Akademi Kepolisian Alat 
Bunuh Rakyat Indonesia. Peristiwa Rene Conrad berkembang menjadi 
ketidakpuasan kaum muda atas tindak-tanduk militer seperti karcis kereta dan 
angkutan yang sering tidak dibayar, truk militer sering dipakai untuk 
mengangkut sayur dan buah-buahan dari Lembang, dan tindak-tanduk 
semena-mena militer yang menyakiti rakyat di berbagai daerah juga diangkat. 

Penyidikan yang dilakukan oleh polisi, malah mengarahkan tuduhan pada 
seorang bintara Brimob, bernama Sersan Mayor Djani Maman Surjaman, yang 
berdiri di pertigaan Taman Sari-Ganesha, depan Kebon Binatang. Sersan Djani 
yang tidak tahu-menahu soal peristiwa ini diadili. DM ITB yang mengetahui 
peristiwa ini melalui Adnan Buyung Nasution, pengacara Sersan Djani, 
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menunjukkan solidaritas mereka dengan mengadakan aksi 'DOMPET UNTUK 
SERSAN DJANI'. Bantuan ini berlanjut kepada DM ITB kepengurusan Tri 
Herwanto (1971-1972), sampai kepengurusan Sjahrul (1972-1973). 
Bagaimanakah nasib para taruna yang sebenarnya melakukan pengeroyokan 
itu, tidak jelas sampai sekarang, apalagi Nugroho Djajusman adalah anak 
seorang jenderal polisi.Peristiwa Rene Conrad meninggalkan luka mendalam 
di kalangan mahasiswa ITB khususnya, dan mahasisa Indonesia pada 
umumnya. DM ITB menamakan Gerbang Depan ITB itu sebagai Gerbang Rene 
Louis Conrad, dan setiap tanggal 6 Oktober diadakan peringatan Peristiwa 
Rene Conrad, sebagai peringatan konflik ini. Peringatan ini terus diperingati 
sebagai pemanasan menuju gerakan mahasiswa 

1974 yang berakhir dengan Malapetaka 15 Januari (Malari), Gerakan Anti 
Kebodohan 1977, dan Gerakan Mahasiswa 1978 (Buku Putih Perjuangan 
Mahasiswa) yang berakhir dengan diserbunya kampus ITB, dua kali, dan 
kampus disterillkan dari mahasiswa. 

Konflik antara negara dan rakyat, yang ditandai dengan konflik mahasiswa-
militer ini, menjadi awal sentimen antara mahasiswa dengan alat-alat negara 
lainnya. Menjadikan kita semua lupa, bahwa mahasiswa dan militer pernah 
bekerja sama melawan Belanda, merebut Irian Barat, dan mengusung Orde 
Baru. Dan saya kira, luka-luka akibat peristiwa Rene Conrad, Malari, 1978, 
1989, 1998, Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II, belum pulih sampai 
sekarang. 

Apakah generasi muda hari ini tidak mau belajar dari sejarah? Sumber: 

– Francois Raillon. 1984. Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia 1966-1974,
Jakarta: LP3ES 

– Rum Aly. 2004. Menyilang Jalan Kekuasaan Militer Otoriter. Jakarta: KPG

– Rum Aly. 2006. Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966. Jakarta: Kata Hasta

(diambil dari notes Hanief Adrian (PL '03)) 
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RESOLUSI 1 JANUARI 2018 
TEGAKKAN ORDE PANCASILA INDONESIA (TOPI) 

MERDEKA! 

Dalam rangka turut gelorakan Politik Keutamaan Pancasila Indonesia 
sebagaimana telah ditabuh oleh Presiden Republik Indonesia pada 1 Juni 2017 
dan 19 Desember 2017 yang baru lalu, maka RESOLUSI TOPI ini dirilis ibarat 
Topping Off di Konstruksi Bangunan Bertingkat Banyak, diharapkan dapat turut 
membangun Sadar Krisis Untuk Solusi di semua lini konstruksi sosial Pemangku 
Kepentingan Pancasila Indonesia (PKPI) yaitu untuk senantiasa melakukan aksi2 
ipoleksosbudhankam berbasis 45 Butir Pedoman Pengamalan Pancasila sesuai 
ketentuan Politik Negara Tap MPRRI No 1/2003. 

Aksi RESOLUSI TOPI ini digelar guna perbaikan2 seperti  
17 (Tujuh Belas) Penjuru Performa Kenegaraan Indonesia  
https://jakarta45.wordpress.com/17-penjuru-performa-kenegaraan-indonesia/ 

Mempertimbangkan pula antara lain : 

1) Aktor dibalik Amandemen UUD 1999-2002 sesuai
https://www.citizenjournalism.online/2016/05/23/siapa-saja-dibalik-amandemen-
uud-1945-yang-diresmikan-tahun-2002/ 

2) REVOLUSI TOTAL AMANDEMEN UUD 1945 INKONSISTEN -INKOHEREN .
http://revolusitotal.org/guru-besar-universitas-gajah-mada-uud-hasil-amandemen-
inkonsisten-inkoheren/  

3) POLITIK IDENTITAS MENGUAT KARENA NEGARA ABAI TERHADAP
KEADILAN SOSIAL - https://rajawalisiber.com/politik-identitas-menguat-karena-
negara-abai-terhadap-keadilan-sosial/ 

4) DAMPAK POSITIF & NEGATIF NEGARA DAN RAKYAT INDONESIA TERLILIT
HUTANG - https://rajawalisiber.com/dampak-positif-negatif-negara-dan-rakyat-
indonesia-terlilit-hutang/ 

5) Indonesia has the fourth largest education system in the world yet in a
landmark education report of 50 nations Indonesia ranked last. For a country that 
has been experiencing a stable 5 to 6 percent annual economic growth rate and is 
classed as a middle income country by the World Bank, it is sad that it’s 
education system and thus it’s youth are not benefitting. 
http://www.aliquidfuture.com/2013/02/25/indonesias-education-system-is-one-of-
the-worst-in-the-world-according-to-a-recent-report/ 
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6) Adv.Syarifuddin SImbolon, SH : *Amandemen UUD 1945 TIDAK SAH DAN
BATAL* 
http://rayaindonesia.blogspot.co.id/2017/07/mpr-tidak-mempunyai-kewenangan-
mengubah.html?zx=d9187ad20931d86f 

7) Konstitusi UUD Reformasi 1999-2002 Nir Pancasila [http://ngada.org/ln/2006
terunggah th 2010] tentang Lembaran Negara Tahun 2006 bahwa LNRI No 11, 12, 
13, 14 / 13 Pebruari 2006 itu adalah eksplisit tidak memuat Pembukaan UUD 1945 
sehingga terjadi kekosongan struktural konstitusional dari Pancasila yang 
berfungsi sebagai 1) Dasar Negara, 2) Ideologi Nasional, 3) Pandangan Hidup 
Bangsa, 4) Pemersatu Bangsa, 5) Falsafah Negara, dan 6) Sumber dari Segala 
Sumber Hukum yang sungguh berdampak Darurat Hukum Pancasila kini dan 
esok berkelanjutan, 7) Pengharmonisasi 
7 Strategi Ketahanan Bangsa (StraHanSa) senantiasa terjaga baik dari situasi dan 
kondisi terburuk (Low Grade of Inferiority) seperti : 
7.1 Kehidupan Keagamaan Tidak Rawan 
7.2 Kehidupan Ideologis Tidak Retak 
7.3 Kehidupan Politik Tidak Resah 
7.4 Kehidupan Ekonomi Tidak Ganas 
7.5 Kehidupan Sosial Budaya Tidak Pudar 
7.6 Kehidupan HanKamNas Tidak Lengah 
7.7 Kehidupan Ekologis Tidak Gersang  

RESOLUSI TOPI ini diharapkan juga mampu memandu perjalanan Tahun Politik 
2018 & 2019 dapat berlangsung dengan harmonis sesuai kaidah2 Negara 
Pancasila. 

Dalam kesempatan yang baik ini, Presidium Penegak Kemerdekaan Indonesia 
(PPKI 2017) selaku Pemantau Politik Kenegaraan Indonesia mengajak segenap 
Pemangku Kepentingan Pancasila Indonesia untuk ber-sama2 mengucapkan 
Selamat Datang ORDE PANCASILA 2018 & Selamat Tinggal ORDE REFORMASI 
1998 yang kini terindikasi melapuk di usia ke 20 tahunnya. 

Jakarta, 1 Januari 2O18 

Tetap MERDEKA!, 

Pandji R Hadinoto, PPKI 2017 
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta 
www.jakarta45.wordpress.com 
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Pedoman Penghayatan dan Pengamalan 
Pancasila 
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas 

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (disingkat P4) atau Eka 
Prasetya Pancakarsa adalah sebuah panduan tentang 
pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara semasa Orde Baru. 
Panduan P4 dibentuk dengan Ketetapan MPR no. II/MPR/1978. Ketetapan MPR 
no. II/MPR/1978tentang Ekaprasetia Pancakarsa menjabarkan kelima asas 
dalam Pancasila menjadi 36 butir pengamalan sebagai pedoman praktis bagi 
pelaksanaan Pancasila. Saat ini produk hukum ini tidak berlaku lagi karena 
Ketetapan MPR no. II/MPR/1978 telah dicabut dengan Ketetapan MPR no 
XVIII/MPR/1998 dan termasuk dalam kelompok Ketetapan MPR yang sudah 
bersifat final atau selesai dilaksanakan menurut Ketetapan MPR no. 
I/MPR/2003 
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Dalam perjalanannya 36 butir pancasila dikembangkan lagi menjadi 45 butir 
oleh BP7. Tidak pernah dipublikasikan kajian mengenai apakah butir-butir ini 
benar-benar diamalkan dalam keseharian warga Indonesia. 

Sejak tahun 2003, berdasarkan Tap MPR no. I/MPR/2003, 36 butir pedoman 
pengamalan Pancasila telah diganti menjadi 45 butir butir Pancasila. Namun 
sayangnya tidak ada kebijakan pemerintah untuk memasukkanya ke dalam 
kurikulum pendidikan ataupun program doktrinasi lewat media. Sewaktu 
masih SD, hampir semua murid harus hafal 36 butir butir Pancasila dan setiap 
malam disuguhkan kebanggaan pada Garuda Pancasila lewat layar kaca. 

Ketika sebuah masyarakat bernegara maka harus ada persamaan fikir dan 
sikap masyarakat pada negara. Harus meletakkan setiap ego-nya pada prinsip 
yang telah disepakati bersama dan menjunjung tinggi prinsip dasar tersebut 
demi terciptanya rasa aman bermasyarakat dan tercapainya tujuan bernegara 
yaitu kemakmuran. 

Prinsip dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila yang 
mengakomodir dan (harusnya) juga bersifat memaksa sebagai pandangan 
hidup semua orang yang mengaku Bangsa  Indonesia. Dan menjadi sifat dasar 
bagi semua rakyat Indonesia dalam bermasyarakat dengan mengamalkan butir 
butir Pancasila. 

Dan berikut ini 45 butir butir Pancasila yang baru sesuai dengan Tap MPR no. 
I/MPR/2003. 

Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa 
1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya

terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha

Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing
menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara
pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda
terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah
masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan
Yang Maha Esa.

6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan
ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa kepada orang lain.
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Sila Kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab 
1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan

martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi

setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama,
kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan
sebagainya.

3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
8. Berani membela kebenaran dan keadilan.
9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat

manusia.
10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan

bangsa lain.

Sila Ketiga: Persatuan Indonesia 
1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan

keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas
kepentingan pribadi dan golongan.

2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa
apabila diperlukan.

3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air

Indonesia.
5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal

Ika.
7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Sila Keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh 
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaran / 
perwakilan 

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia
Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.

2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk

kepentingan bersama.
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat

kekeluargaan.
5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai

sebagai hasil musyawarah.
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6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan
melaksanakan hasil keputusan musyawarah.

7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas
kepentingan pribadi dan golongan.

8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati
nurani yang luhur.

9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara
moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan
martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan
persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk
melaksanakan pemusyawaratan.

Sila Kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia 

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap
dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.

2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak orang lain.
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri

sendiri.
6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat

pemerasan terhadap orang lain.
7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan

dan gaya hidup mewah.
8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau

merugikan kepentingan umum.
9. Suka bekerja keras.
10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi

kemajuan dan kesejahteraan bersama.
11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang

merata dan berkeadilan sosial.
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54 Tahun Mahawarman: 
Reaktualisasi Patriotisme Tentara Pelajar

14 Juni 2013   20:54 Diperbarui: 24 Juni 2015   12:01

https://www.kompasiana.com/sacred-edelweiss/54-tahun-mahawarman
-reaktualisasi-patriotisme-tentara-pelajar_552a53adf17e61ca79d62424
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BUNG KARNO DENGAN 

RESIMEN MAHASISWA 

INDONESIA  

 

 

Pada sekitar awal tahun 1960, Bung Karno 

melakukan kunjungan kerja ke Bandung untuk 

menyampaikan kuliah umum kepada para 

Mahasiswa Bandung di halaman depan Kampus 

ITB Jl. Ganesha. 

 

Setiba di Lapangan Udara Andir (Husein 

Sastranegara) Presiden/Panglima Tertinggi 

Soekarno disambut oleh Penguasa Perang 

Daerah/Panglima Kodam VI Siliwangi Kol. R.A. 

Kosasih. Setelah menyalami para 

penyambutnya kemudian Presiden dipersilakan 

untuk memeriksa Pasukan Jajar Kehormatan 

bersenjata dengan sangkur (penghormatan 

senjata dengan pasang sangkur menurut 

ketentuan hanya diberikan kepada Sang Saka 

Merah Putih dan Presiden RI). 

 

Dengan didampingi oleh Pangdam Siliwangi, 

Presiden/Panglima Tertinggi diiringi Korps 

Musik memeriksa Pasukan Jajar Kehormatan 

yang memberikan penghormatan militer. 
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Setelah itu, sebelum memasuki mobil yang akan 

mengantarnya ke Kampus ITB, Presiden 

bertanya kepada Panglima: "Kos, itu tadi 

pasukan dari mana, kok enggak pakai tanda 

pangkat?". Pak Kosasih menjawab : "Itu tadi 

adalah pasukan Resimen Mahasiswa yang 

sedang dipersiapkan untuk membantu "Operasi 

Pagar Betis" menumpas gerombolan DI/TII 

Kartosuwirjo". 

Kemudian kepada Kol. R.A. Kosasih, Bung 

Karno berpesan agar dibina dengan baik karena 

mereka adalah calon-calon pemimpin. 

 

Diantara anggota Resimen Mahasiswa tersebut 

yang di kemudian hari menjadi tokoh nasional 

adalah Ir. Siswono Yudo Husodo. 

 

Ketika PKI (Partai Komunis Indonesia) gagal 

membentuk Angkatan V (Buruh dan Tani yang 

dipersenjatai) karena ditentang oleh TNI 

(Menpangad Jend. Ahmad Yani), D.N. Aidit 

mengadu ke Bung Karno sambil mengajukan 

protes mengapa TNI diijinkan membangun 

Resimen Mahasiswa, sambil menunjukkan 

Radiogram Menko Hankam/Kasab No. 

AB/3046/64 tertanggal 21 April 1964 yang 

ditujukan kepada semua Panglima Daerah 

untuk membentuk dan menyeragamkan 

Resimen Mahasiswa yang ada di setiap Kodam. 
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Karena yang menandatangani Radiogram 

tersebut adalah Jend. A.H. Nasution sendiri, 

maka Pak Nas dipanggil oleh Bung Karno untuk 

klarifikasi. 

Kepada Bung Karno, Pak Nas menjelaskan 

tentang maksud dan tujuan Radiogram tersebut 

yakni : 

1. Menertibkan dan menyatukan bermacam-

macam Resimen Mahasiswa yang timbul 

sebagai akibat adanya Instruksi Menteri PTIP 

Nomor 1 Tahun 1962 tanggal 15 Januari tentang 

Pembentukan Korps Sukarelawan di lingkungan 

Perguruan Tinggi dalam rangka Trikora 

Pembebasan Irian Barat. 

2. Sebagai titik awal untuk merintis Program

Pendidikan Perwira Cadangan melalui 

Perguruan Tinggi (ROTC: Reserve Officer 

Training Corps). 

3. Dalam upaya melestarikan tradisi semangat

bela negara dan patriotisme di kalangan 

intelektual muda seperti yang telah dibuktikan 

dalam perang kemerdekaan oleh Tentara 

Pelajar/Corps Mahasiswa. 

Sebelum meninggalkan Istana, Pak Nas 

bertanya kepada Bung Karno, bagaimana 
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kelanjutannya untuk mengikuti petunjuk Beliau. 

Jawaban Bung Karno amat singkat : 

"Teruskan!". 

Sebagai akibat "instruksi" Presiden maka 

muncullah Resimen-Resimen Mahasiswa di 

setiap Kodam. Di Jawa Barat, Menteri PTIP Prof. 

Toyib Hadiwijaya memberi nama "Resimen 

Mahawarman". Di Jakarta Pak Nas memberi 

nama "Resimen Mahajaya". Di Yogyakarta 

Jenderal Ahmad Yani memberi nama "Resimen 

Mahakarta" dan seterusnya. 

Di akhir tahun 1965, terdesak oleh demonstrasi-

demonstrasi mahasiswa yang tergabung dalam 

KAMI dan terpengaruh oleh siaran Radio 

Australia yang menyiarkan berita bahwa TNI 

akan menggerakkan Resimen Mahasiswa, D.N. 

Aidit kembali mengadu ke Bung Karno di Istana 

dengan permintaan agar Bung Karno sesegera 

mungkin membubarkan Resimen Mahasiswa 

yang "ternyata" adalah tentaranya Nasution 

yang dibiayai oleh CIA. Ternyata setelah itu 

Bung Karno tidak membubarkan Resimen 

Mahasiswa tetapi malah membubarkan KAMI, 

bahkan HMI pun tidak dibubarkan. 

Kisah-kisah tersebut dikisahkan sendiri oleh 

alm. Letjen. TNI. (Purn) R.A. Kosasih kepada 

Tjipto Soekardono sewaktu Tjipto Soekardono 

menjabat sebagai Kepala Staf Resimen 
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Mahasiswa Mahawarman Jawa Barat pada 

tahun 1970. 

Dahulu di Jawa Barat, anggota Resimen 

Mahasiswa sebelum menerima penyematan 

baret pada acara pelantikan, harus terlebih 

dahulu mengucapkan atau bersumpah yang 

disebut “PANCA DHARMA SATYA-RESIMEN 

MAHASISWA”. 

Panca Dharma Satya mengandung 5 (lima) nilai 

kesetiaan, yakni : 

1. Setia kepada Sang Saka Merah Putih.

2. Setia kepada Pancasila.

3. Setia kepada Konstitusi (UUD 1945).

4. Setia kepada Negara Kesatuan Republik

Indonesia. 

5. Setia kepada cita-cita dan nilai-nilai

kejuangan Bangsa Indonesia. 

Menurut Pak Sutikno Lukitodisastro (mantan 

Sekretaris Militer Presiden), PANCA DHARMA 

SATYA itulah yang membuat Bung Karno tidak 

mau membubarkan Resimen Mahasiswa karena 

menganggap Resimen Mahasiswa merupakan 
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salah satu wujud dari Nation and Character 

Building. 

Kiriman : Tjipto Soekardono 

Gedung Juang 45 Jl. Menteng Raya 31 Jakarta. 

Widya Castrena Dharma Siddha 
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SOLIHIN GAUTAMA POERWANEGARA

Yon III / Komandemen Tentara Pelajar Jawa Barat / Siliwangi, April 1946

http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._SEJARAH/197101011999031-
WAWAN_DARMAWAN/Trip.pdf?
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Suara Warga45 

*Budaya Joang45 Terapi Kontra Disrupsi Global [10

Nopember 2019]* 

KBBI Online merumuskan kata *dis·rup·si* sebagai *hal 

tercabut dari akarnya* 

Fenomena alami disrupsi yang kini dan esok mendunia 

dan menasional memang tidak terhindarkan sehingga 

pilihannya diikuti pasrah menyesesuaikan diri namun 

perlu terus menjaga jatidiri 17 pusaka bangsa Indonesia 

agar NKRI tidak tercabut ikuti gelombang disrupsi 

global. 

Adapun ke *17 Pusaka Bangsa Indonesia* tersebut 

adalah seperti 

https://jakarta45.wordpress.com/2019/07/17/kenegaraw

anan-17-pusaka-bangsa-indonesia/amp/ 

Untuk itu adalah saat tepat Hari Pahlawan 10 Nopember 

2019 tidak sekedar peringatan saja namun juga sebagai 

simbol tonggak perlawanan bangsa Indonesia perangi 

fenomena era disrupsi global dengan perkuatan alami 

sadar jatidiri bangsa Indonesia. 

Salah satu cara adalah dengan sadari *Pahlawan 

Kombatan dan Non Kombatan* sebagaimana 

https://jakarta45.wordpress.com/2019/11/03/pahlawan-

kombatan-dan-non-kombatan/amp/ 

https://jakarta45.wordpress.com/2019/07/17/kenegarawanan-17-pusaka-bangsa-indonesia/amp/
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KERAMAT Kerabat Mataraman 2018



Selebihnya adalah pengkokohan sadar *Kecerdasan 

Budaya Indonesia Merdeka 17845* sesuai 

 

*Sistim Kecerdasan Budaya 17845 adalah Penjuru 

PRIMER Pejoang Republik Indonesia Merdeka 

menapaki Visi Indonesia 2045 [rilis Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional 8Jan19] bercirikan memiliki 

hasrat dan kemampuan untuk melestarikan diri, 

mensejahterakan diri dan berdaya saing ditengah-

tengah kehidupan yang masih tetap memberlakukan 

hukum alam --survival of the fittest -- yang bermakna 

hanya yang kuat yang lestari, yg lemah akan tersingkir 

dan punah.* [Wijoyo Suyono, Jenderal TNI Purn, 

23Okt19] 

 

https://jakarta45.wordpress.com/2019/10/06/cultural-

quotient-17845-primer-pejoang-republik-indonesia-

merdeka/amp/ 

 

Tidak berkelebihan kiranya bilamana Generasi Penerus 

Angkatan 45 (GPA45) saatnya kini mengajak generasi 

milenial Indonesia ber-sama2 terus bergerak sebagai 

*Pejoang Republik Indonesia Merdeka 100% (PRIMER 

100%)* 

 

Jakarta, 5 Nopember 2019 

 

Salam Joang45, 

 

Pandji R Hadinoto GPA45 

NRI 2001483370 
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Suara Warga45 

NAWA PERFORMA KIPRAH PEMBANGUNAN IRIGASI 

DI INDONESIA 

Bersyukur, bertepatan 99 tahun Pendidikan Tinggi 

Teknik Sipil Irigasi pada *3Jul19 Hari Nasional Irigasi 

Indonesia Ke-1* sebagaimana 

https://jakarta45.wordpress.com/2019/06/26/kenegaraw

anan-hari-nasional-irigasi-indonesia/amp/ 

tepat diketengahkan *Nawa Performa Pembangunan 

Irigasi di Indonesia* untuk dibudayakan sebagai berikut 

1) *3 Juta Ha Rehab Irigasi 2015-2019* 

https://m.bisnis.com/amp/read/20180725/45/820742/3-

juta-hektare-saluran-irigasi-direhabilitasi-selama-

20152019 

2) *Modernisasi Irigasi PUPR* 

https://pu.go.id/berita/view/15271/kementerian-pupr-

modernisasi-irigasi 

3) *3 Proyek Strategis Nasional Irigasi 2018* 

https://m.liputan6.com/amp/3527219/3-proyek-strategis-

nasional-irigasi-bakal-selesai-akhir-2018-apa-saja 

4) *5 Pilar Irigasi* 

http://psdajatim.blogspot.com/2015/10/5-pilar-

irigasi.html?m=1 

5) *Modernisasi Irigasi UGM di Indonesia* 

https://www.ugm.ac.id/id/berita/9074-ugm-dorong-

modernisasi-irigasi-di-indonesia 

6) *Pedoman Umum Modernisasi Irigasi* 

https://docplayer.info/amp/63532516-Pedoman-umum-

modernisasi-irigasi-sebuah-kajian-akademik.html 

https://jakarta45.wordpress.com/2019/06/26/kenegarawanan-hari-nasional-irigasi-indonesia/amp/
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https://docplayer.info/amp/63532516-Pedoman-umum-modernisasi-irigasi-sebuah-kajian-akademik.html
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7) *Dampak Irigasi Terhadap Lingkungan* 

https://www.academia.edu/4266963/DAMPAK_IRIGASI

_TERHADAP_LINGKUNGAN 

selain kepustakaan dasar sebagai berikut 

8) *Sejarah Irigasi Indonesia sejak Tarumanagara* 

https://www.kompasiana.com/priya.purnama/550e30398

13311ba2dbc6129/mengenang-sejarah-irigasi-kerajaan-

majapahit 

9) *Sejarah Irigasi di Indonesia* 

http://www.galeripustaka.com/2014/03/sejarah-irigasi-di-

indonesia.html 

Pembudayaan sebagai materi pembahasan/pengkajian 

untuk pendalaman/perluasan bijak diawali melalui 

gelaran Kongres Online Nasional Irigasi Indonesia yang 

akan juga mengajak kepedulian publik dapat diharapkan 

meningkat dan merata serta mengkokohkan 

pemahaman bahkan partisipasi pelibatan publik sebagai 

turut serta kelak selaku *Pemangku Kepentingan 

Pembangunan Irigasi di Indoneia* berkerangka 

pemantapan berkelanjutan tentang ketahanan *Air, 

Pangan dan Energi Terbarukan* dengan tetap 

mengkedepankan doktrin TRISAKTI (politik berdaulat, 

ekonomi berdikari, kebudayaan berkepribadian) 

Jakarta, 3 Juli 2019 

Pandji R Hadinoto GPA45 
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NRI 2001483370 

Alumni ITB NIM 3268029 
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Kenapa Atap Aula Barat/Timur ITB Bergaya 
Gonjong Rumah Gadang? (d/h Abdoel Moeis 
Penggagas ITB) 
Posted on 29 Mei 2012by rinaldimunir 

Pernahkah anda berpikir kenapa atap Aula Barat dan Aula Timur ITB 
menyerupai bentuk gonjong rumah adat Minangkabau yang disebut Rumah 
Gadang? Kenapa bentuk atap itu tidak bergaya rumah adat urang Sunda? 
Saya menemukan jawabannya di dalam sebuah tulisan yang saya baca 
tadi(Abdoel Moeis ~Penggagas ITB). 

Kartupos dengan foto afdruk Kodak ini memperlihatkan ITB bagian aula barat 
dari arah timur laut (Sumber 

foto: http://djawatempodoeloe.multiply.com/photos/photo/190/77) 

Rumah Gadang Minangkabau (Sumber 
foto: http://hendraxsap.wordpress.com/2011/06/08/tradisi-merantau-dan-

berdagang-urang-awak/) 

https://rinaldimunir.wordpress.com/2012/05/29/kenapa-atap-aula-barattimur-itb-bergaya-gonjong-rumah-gadang-dh-abdoel-moeis-penggagas-itb/
https://rinaldimunir.wordpress.com/2012/05/29/kenapa-atap-aula-barattimur-itb-bergaya-gonjong-rumah-gadang-dh-abdoel-moeis-penggagas-itb/
https://rinaldimunir.wordpress.com/2012/05/29/kenapa-atap-aula-barattimur-itb-bergaya-gonjong-rumah-gadang-dh-abdoel-moeis-penggagas-itb/
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Ternyata pendirian TH (Technische Hoogeschool) –yang sekarang bernama 
ITB– bukanlah inisiatif penjajah kolonial Belanda. TH adalah gagasan 
seorang tokoh sejarah bangsa bernama Abdoel Moeis. Abdoel Moeis (lahir 
pada tanggal 3 Juli 1883) datang ke Belanda bersama delegasi Indie 
Werbaar pada bulan Januari 1917. Mereka berangkat dengan kapal laut dan 
tiba di negeri Belanda pada bulan Meret 1917. Di sana Abdoel Moeis 
bernegosiasi dengan Pemerintah Belanda untuk mendirikan Sekolah Tinggi 
Teknik di Hindia-Belanda (sekarang Indonesia). Negosiasi itu 
membuahkan hasil sehingga dibentuklah komisi untuk pendidikan teknik 
di Hindia. Komisi tersebut disetujui oleh Ratu Belanda dan didukung 
secara finansial oleh 14 pengusaha Belanda. Seperti kita ketahui bersama 
Sekolah Teknik Tinggi itu didirikan di kota Bandung pada tahun 1920 di 
lokasi Jalan Ganesha yang sekarang bernama ITB. 

https://rinaldimunir.files.wordpress.com/2012/05/abdul-muis.jpg
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Siapa Abdoel Moeis? Bagi siswa sekolah pasti mengenal nama ini. Dia 
seorang sastrawan terkenal yang salah satu masterpiece-nya adalah 
novel Salah Asoehan. Bagi orang Bandung, nama Abdoel Moeis dikenal 
dengan nama terminal Kebon Kelapa yang bernama terminal Abdoel Moeis. 
Anda orang Bandung tentu tidak asing denga angkot jurusan Abdul Muis – 
Dago, Abdul Muis – Cicaheum, Abdul Muis – Ledeng, dan sebagainya. Itu 
karena Abdoel Moeis dulu pernah tinggal di sekitar Kebon Kelapa. 
Dikutip ari artikel di atas, “Abdoel Moeis dilahirkan pada 3 Juli 1883 di 
Sungai Puar, Bukittinggi, Sumatera Barat. Setelah menyelesaikan 
pendidikan sekolah dasarnya pada sekolah Belanda tingkat persiapan 
Sekolah Stovia di Bukittinggi, Abdoel Moeis kemudian menuju Bandung 
dan tinggal lama di kota ini.” 

Lalu bagaimana kisahnya sehingga atap Aula Barat dan Aula Timur itu 
berbentuk gonjong rumah adat Minangkabau? Dikutip dari artikel di atas: 
“Menurut keterangan puterinya, Dr. Diana Moeis, ayahnya pernah 
bercerita bahwa lokasi THS yang sekarang disebut sebagai Intitut Teknologi 
Bandung itu usulan ayahnya. Pembangunan gedung THS, juga mendapat 
masukan dari Abdoel Moeis, yang menginginkan agar ada unsur pribumi 
diterapkan dlm bangunan tsb. Jadilah, atap gedung yang disebut Aula Barat 
itu sekarang, berbentuk seperti atap rumah gadang di Sumatra Barat. Ya, 
betapapun, Abdul Muis adalah orang Minang…..jadi, tak mungkin 
mengusulkan atap julang ngapak bergaya Sunda”. 

~~~~~~~~~~~~~ 

Di bawah ini saya kutipkan sebagian artikel pada tulisan di atas (Abdoel 
Moeis ~Penggagas ITB): 
Abdoel Moeis ~Penggagas ITB~ 
Pada tahun 1913 di Hindia Belanda muncul suatu gagasan tentang 
pembentukan “Indie Weerbaar” (Pertahanan Hindia) yaitu milisi paruh 
waktu yang terdiri atas orang-orang bumi putera, karena milisi 
merupakan kekuatan pertahanan yang lebih murah daripada 
memperbesar pasukan professional. Namun demikian ide tentang 
pembentukkan “Indie Weerbaar” ditolak oleh pemerintah Belanda. 

Ketika perang dunia I pecah pada tahun 1914 gagasan “Indie Weerbaar” 
muncul kembali. Boedi Oetomo yang mempunyai cabang-cabangnya di 
kalangan orang-orang Jawa yang berdinas pada tentara kolonial, 
bangkit dari tidurnya dan mulai mengkampayekan pembentukkan milisi 
semacam itu. 

Ketika kampanye tentang perlunya suatu milisi pertahanan berlangsung, 
Sarekat Islam (SI) memunculkan tuntutan yang lain yaitu harus adanya 

http://serbasejarah.wordpress.com/2011/04/08/abdoel-moeis-penggagas-itb/
http://serbasejarah.wordpress.com/2011/04/08/abdoel-moeis-penggagas-itb/


perwakilan bumi putera dalam pemerintahan Hindia Belanda. Pada 
tahun 1915 Boedi Oetomo mendukung pandangan SI, sehingga dengan 
demikian kampanye “Indie Weerbaar” dengan cepat berubah menjadi isu 
perwakilan rakyat atau Volskraad 

Sebagai kelanjutan kampanye Indie Weerbaar, muncul keputusan agar 
dikirim delegasi ke Negeri Belanda untuk menyampaikan mosi kepada 
Ratu Wilhelmina, Menteri Jajahan, dan Parlemen Belanda. Utusan terdiri 
atas enam anggota yaitu Pangeran Ario Koesoemodiningrat (mewakili 
Prinsen Bond), Bupati Magelang Raden Tumenggung Danoe Soegondo 
mewakili Regenten Bond, Mas Ngabehi Dwidjosewojo mewakili Boedi 
Oetomo, Abdoel Moeis mewakili Sarekat Islam, F Laoh mewakili 
Perserikatan Minahasa, dan W.V Rhemrev. Selain itu, ada seorang 
pendamping yaitu Dirk van Hinloopen Labberton, seorang tokoh 
pendukung Politik Etis 

Rombongan berangkat ke Negeri Belanda pada bulan Januari 1917 dan 
tiba di sana pada awal Maret 1917 Sebelum tiba di Negeri Belanda, ketika 
perjalanan tertunda di Jenewa, Abdoel Moeis bersama Dirk van 
Hinloopen Labberton sudah menyampaikan gagasan-gagasan mereka 
dalam berbagai ceramah tentang perlunya percepatan kemandirian 
Hindia Belanda, meski tetap di bawah pimpinan Negeri Belanda. Untuk 
itu kemampuan bertahan di bidang militer, intelektual, dan ekonomi 
sangatlah penting . 

Ketika datang di Belanda, mereka diterima dengan sedikit aneh: Untuk 
memimpin rombongan di Belanda, ditunjuk seorang mentor ; polisi juga 
ditugaskan untuk mengamat-amati mereka. Para anggota delegasi tidak 
memiliki kebebasan untuk bergerak sendiri-sendiri. Aturan ketat itu tidak 
berlangsung lama, beberapa anggota delegasi bergerak sendiri tanpa 
meminta idzin. (Kaoem Moeda, 28 Juli 1917). Meskipun demikian, secara 
formal mereka disambut secara simpatik oleh Ratu Wilhelmina, Menteri 
Jajahan, dan Staten Generaal (Parlemen Belanda)(Poeze, 1986: 113). 

Dalam surat kabar Handelsblad yang terbit di Amsterdam, diberitakan 
tentang acara pertemuan Delegasi Indie Weerbaar yang diselenggarakan 
oleh perhimpoenan Koninklijke Nederlandsche Vereeniging ,,Onze Vloot” 
pada tanggal 1 April 1917 di Gedung Concereige Bouw. Dalam berita yang 
disarikan dalam surat kabar Oetoesan Hindia itu, disebutkan bahwa 
hadir dalam pertemuan itu beberapa bekas Menteri Kolonial, bekas 
Gubernur Jenderal Hindia Belanda J.C. van Heutszt, A.W.F. Idenburg, 
beberapa anggota parlemen, akademisi,dan para pengusaha. 

Menjelang kepulangan ke Hindia Belanda, diadakan pesta besar yang 
diselenggarakan Jenderal Van Heutsz dan dihadiri oleh para tokoh 



terkemuka dari kalangan pemerintahan dan dunia usaha. Kemudian 
diselenggarakan pula satu pertemuan, di mana kalangan usahawan 
menjanjikan dukungan untuk didirikannya sebuah sekolah politeknik di 
Hindia (Poeze, 1986: 114). 

Dirk van Hinloopen Labberton juga berpendapat bahwa jika ada perang, 
bumiputera pertama tama mesti melindungi kepentingannya sendiri. 
Labberton juga menjelaskan bahwa tidak lama lagi oleh usaha pihak 
partikulir di Hindia, kira kira di Bandoeng, akan didirikan Technische 
Hooge School (Kaoem Moeda, 16 Juli 1917). 

Keinginan untuk mendirikan Sekolah Teknik Tinggi di Hindia Belanda, 
sebenarnya sudah menjadi pemikiran elite Bumiputera dan sementara 
pengusaha dan industriawan Belanda di Hindia sebelum 1917. Misalnya 
dalam Doenia Bergerak No. 18 (1914) sudah muncul tulisan berjudul 
“Pendapatan hal Techniche Hooge School di Hindia” . Soewardi 
Soerjaningrat yang ketika itu (1917) masih di Nederland gencar sekali 
mendukung pendirian Sekolah Tinggi Teknik itu. Akhirnya dengan 
kedatangan delegasi Indie Weerbaar, khususnya Abdoel Moeis berupaya 
melakukan negosiasi hingga berhasil dengan disetujuinya pembentukan 
komisi untuk pendidikan teknik di Hindia oleh Ratu Belanda dan 14 
pengusaha Belanda yang memberikan dukungan penuh secara finansial 
Pada tahun 1920, sekolah yang diimpikan itu berdiri di Kota Bandung 
dengan nama Technische Hogeschool (THS).(Koloniale Studien 1917-1918, 
hal. 158). 

14 Balasan ke Kenapa Atap Aula Barat/Timur ITB 
Bergaya Gonjong Rumah Gadang? (d/h Abdoel 
Moeis Penggagas ITB) 

1. agah.garnadi berkata: 

29 Mei 2012 pukul 16:12 

Perihal bentuk Aula Barat sebagai terinspirasi oleh bangunan 

Minangkabau daripada bangunan julang ngapak, sebenarnya lebih tepat 

lagi kalau pertanyaan itu ditelusuri dari arsip terkait karya arsiteknya. 

Seingat saya, bangunan kompleks ITB, perancangnya adalah arsitek Henri 

Maclaine Pont. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Maclaine_Pont 

https://rinaldimunir.wordpress.com/2012/05/29/kenapa-atap-aula-barattimur-itb-bergaya-gonjong-rumah-gadang-dh-abdoel-moeis-penggagas-itb/#comment-11267
http://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Maclaine_Pont


Ketika saya mengikuti pelatihan Pra-Jabatan di ITB, tahun 1996, salah satu 

pemberi materi adalah Kepala Bagian Sarana/prasarana, yang juga dosen 

Arsitek (lupa namanya, mungkin beliau sudah pensiun). Yang secara tegas 

mengatakan bahwa bangunan ITB itu adalah terinspirasi oleh bangunan 

sunda yang bernama Julang ngapak (yang artinya burung enggang yang 

membentangkan sayap). Saya lebih percaya ini, karena kemungkinan 

pengetahuan perihal ini diwariskan secara lisan dari Pont ke murid2nya di 

TH-Bandoeng. 

Untuk mendudukan persoalan lebih tepat, barangkali harus tanya arsitek 

yang mempelajari juga sejarah arsitektur, atau menelusuri 

pemikiran/karya sang arsitek bangunan kompleks ITB, yaitu Maclaine 

Pont. 

Kalau melihat perjalanan hidup yang tercatat dari Maclaine Pont, yang juga 

memiliki hobi arkeologi, beliau lama tinggal dan berkarya di jawa. Perlu 

diperiksa, apakah beliau pernah tinggal atau sempat menjejakan kaki di 

ranah Minang. 

Artikel di atas, terkait gaya bangunan sebagai rumah gadang, lebih bersifat 

hipotetis. 

Balas 

2. agah.garnadi berkata:

29 Mei 2012 pukul 16:43 

Berikut buku mengenai Henri Maclaine Pont: 

http://en.nai.nl/collection/view_the_collection/item/_rp_kolom2-

1_elementId/1_742162 

Berikut ini perihal Maclaine Pont, yang ada di halaman itb sendiri. 

http://www.itb.ac.id/news/1660.xhtml 

Berikut, adalah beberapa catatan mengenai Maclaine Pont dan karyanya, 

termasuk kompleks-ITB, … 

http://anisavitri.wordpress.com/2009/05/19/maclaine-pont-perintis-

arsitektur-indonesia/ 

https://rinaldimunir.wordpress.com/2012/05/29/kenapa-atap-aula-barattimur-itb-bergaya-gonjong-rumah-gadang-dh-abdoel-moeis-penggagas-itb/?replytocom=11267#respond
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Yang merujuk sebuah thesis S2 arsitektur di ITB 

http://otomasi.lib.itb.ac.id/index.php?menu=library&act=detail&libraryID

=48045 

Balas 

o rinaldimunir berkata: 

29 Mei 2012 pukul 16:48 

Terima kasih Pak Garnadi atas informasinya, memang bentuk atap Aula 

Barat ITB yang terinspirasi dari Rumah Gadang itu baru sebatas dugaan 

Penulis yang yang saya kutip dari artikel “Abdoel Moeis ~Penggagas ITB” 

itu. Karena dua orang tersebut sudah tiada (Pont dan A. Moeis), kita tidak 

bisa bertanya lagi. Wallahu alam bissawab. 

Balas 

3. ikhwanalim berkata:

30 Mei 2012 pukul 21:24 

yang saya suka dari tulisan2 pak rin adalah, beliau suka menulis tentang 

ITB. mengingatkan saya, bahwa saya harus bersyukur karena pernah 

berkuliah disana 

Balas 

4. Catra berkata:

5 Juni 2012 pukul 17:28 

Menarik pak. Pembahasannya tentang sejarah ITB. hehe, sebagai silent 

reader, akhirnya gatel pengen komen juga. 

kebetulan saya bergabung dengan Komunitas Aleut, komunitas apresiasi 

sejarah yang ada di Bandung (didirikan oleh teman2 sejarah unpad). Nah, 

topik ini juga salah satu yang menjadi pembahasan kita pak. 

Memang betul, atap dari aula timur ini terinspirasi dari gaya rumah 

tradisional Minangkabau, dulu tahun 2009an juga pernah dimuat di situs 
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itb.ac.id tentang bangunan ini (sekarang hilang, mungkin waktu ITB 

mereformasi besar2an web nya waktu itu) 

Oya, pak. Dari hasil kajian kami, komunitas aleut berdasarkan literatur2 

yang dipunya juga tentang sejarah Bandung. Bahwa, yg sangat berpengaruh 

pada gaya bangunan itu ialah arsitek nya sendiri. McLaine Pont. Seorang 

arsitek terkenal pada saat itu (saingan wolf schumaker). Mclaine Pont ini 

sangat senang membangun bercirikhas nusantara dikala pada saat itu lagi 

menjamur nya bangunan ala eropa di Indonesia. 

Satu lagi pak, tambahannya, Memang peran abdul muis pada saat itu 

adalah anggota Volkskrad, sangat penting. tapi inisiatornya bukan beliau, 

tapi Ijzerman. 

Pada tanggal 30 Mei 1917 didirikanlah Komite sekolah tinggi teknik di 

Hindia Belanda yang diketuai Dr. C.J.K. van Aalst, yang kemudian diganti 

oleh J.W. Ijzerman. Tugasnya antara lain mengumpulkan dana untuk 

pendirian sekolah tinggi teknik di Hindia Belanda. 

Dalam pertemuan di Batavia pada bulan Mei 1919 ditetapkan bahwa 

Perguruan Teknik itu akan bernama “Technische Hogeschool”. Ijzerman 

sempat dihadapkan pada pilihan Solo, Yogyakarta, Jakarta atau Bandung 

sebagai lokasi sekolah. Walikota Bandung B. Coops lantas menyatakan 

bersedia memberikan sebidang lokasi di Bandung Utara seluas 30 Hektar, 

terletak di antara Cikapundung dan Dago untuk ditempati sekolah tersebut. 

Ijzerman menyetujui usul itu, didukung oleh Gubernur jenderal Mr. J. P. 

Graaf Limburg Stirum. 

Untuk mengenang jasa-jasanya dalam pendirian sekolah tinggi di Bandung, 

Prof. Odé merancang suatu taman di selatan TH (ITB) yang dinamai 

Ijzerman-park, dan sekarang bernama taman Ganesha. Sebuah patung 

dada Ijzerman sempat bertengger di utara taman itu sebelum kemudian 

dicopot di jaman jepang, dan saat ini tersimpan di gedung rektorat ITB. 

Banyak cerita menarik sejarah ITB yang telah kita bahas pak. Cek di 

http://www.aleut.wordpress.com 

http://www.aleut.wordpress.com/


Balas 

o rinaldimunir berkata: 

5 Juni 2012 pukul 20:23 

Tks Catra, saya sudah membacanya. Berikut ini saya kutip isi email dari 

Ben Sapiie (cucu Abdoel Moeis) di milis dosen ITB ketika menanggapi 

tulisan tentang Abdoel Moeis di atas. Ben Sapiie adalah dosen Teknik 

Geofisika ITB: 

“Bagi saya dan keluarga sebagai cucu beliau tentu saja hal ini sangat 

membanggakan karena kami juga mendapatkan cerita dari ibu kami 

mengenai hal ini. Selain itu sudah menyelusuri hal tersebut yang ada di 

internet. Walaupun tidak pernah ada dalam statue ITB sendiri. 

Wass, 

Ben Sapiie (Cucu Abdoel Moeis)” 

Balas 

5. esa berkata:

22 Oktober 2012 pukul 17:22 

menurut pengamatan sekilas saya, stuktur dan bentuk rumah gadang 

sangat berbeda dengan bangunan aula barat itb. secara prinsip, suhunan 

(atap) rumah gadang sangat panjang dan lancip, bentuknya pun 

melengkung serta satu alur atau segaris. sedangkan aula barat, bentuknya 

datar dan hanya sedikit lancip di ujungnya seperti jambul dan paruh 

burung, serta alurnya ada dua (seperti ada bahu atau sayap). mungkin 

perlu ada penelitian yang lebih dalam soal transformasi arsitekturnya 

(gabungan tradisional daerah mana dengan gaya eropa)….. soalnya ketika 

saya berjalan-jalan di daerah kampus itb, tidak pernah terlintas sedikit pun 

bahwa itu mirip rumah gadang atau ada suasana rumah gadang seperti 

yang saya rekam di memori saya tentang rumah tradisional Minang itu. 

seorang arsitek yang merancang perpaduan budaya seperti itu pastilah 

https://rinaldimunir.wordpress.com/2012/05/29/kenapa-atap-aula-barattimur-itb-bergaya-gonjong-rumah-gadang-dh-abdoel-moeis-penggagas-itb/?replytocom=11311#respond
https://rinaldimunir.wordpress.com/
https://rinaldimunir.wordpress.com/2012/05/29/kenapa-atap-aula-barattimur-itb-bergaya-gonjong-rumah-gadang-dh-abdoel-moeis-penggagas-itb/#comment-11318
https://rinaldimunir.wordpress.com/2012/05/29/kenapa-atap-aula-barattimur-itb-bergaya-gonjong-rumah-gadang-dh-abdoel-moeis-penggagas-itb/?replytocom=11318#respond
https://rinaldimunir.wordpress.com/2012/05/29/kenapa-atap-aula-barattimur-itb-bergaya-gonjong-rumah-gadang-dh-abdoel-moeis-penggagas-itb/#comment-12556


memunculkan suasana dan nuansa yang sedikit mendekati gabungan 

keduanya…… 

Balas 

6. Bambang Setia Budi berkata:

16 November 2012 pukul 09:52 

Pak Rinaldi ysh, salam kenal … 

Sedikit sy memberikan klarifikasi dan masukan, jika saya membaca dari 

tulisan Abdul Muis Penggagas ITB, jelas tidak menemukan kaitan sama 

sekali antara Abdul Muis dgn bentuk Aula Barat/Aula Timur ITB. Kalau kita 

mengkaitkannya, sepertinya terlalu jauh. Ada 3 yang perlu diperhatikan: 

1. Untuk peran Abdul Muis dalam penggagas dan pendirian ITB, adalah

perlu terus diteliti sehingga sejarah bisa lebih diungkap kejelasan dan 

kebenarannya, menggantikan apa yg telah dipahami atau ditulis orang pada 

saat ini. Dan tentu dari sisi akademis ini penting untuk sebuah pemahaman 

baru, obyektifitas dan meluruskannya. 

2. Kalaulah mungkin/kalaulah benar suatu saat ditemukan

dokumen/naskah dsb peran Abdul Muis sebagai penggagas ITB dan 

berkontribusi besar terhadap pendiriannya (menggeser peran Ijzerman, 

dari versi lama) tidaklah juga dapat dikaitkan begitu saja antara Abdul 

Muis dengan arsitektur Aula Barat/Aula Timur ITB tanpa bukti atau 

dokumen nyata. Lebih dari itu, arsitek bernama Maclaine Pont itu 

termasuk orang yang sangat gigih pendirian, punya sikap, cara berfikir, 

dan jalannya sendiri bahkan hingga berpolemik keras dengan Wolff 

Schoemaker (guru besar arsitektur di ITB pada waktu itu) tentang 

bagaimana membangun arsitektur yang menurutnya harus lahir dan 

tumbuh dari buminya sendiri (lokal). 

3. Desain arsitektur yang baik justru tidak pernah akan memperlihatkan

dengan jelas dari mana gagasan itu hadir, dengan representasinya yang apa 

adanya justru akan menghasilkan kenaifan. Representasi arsitektur yang 

baik dan seni berkualitas justru harus membuka penafsiran dan 
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interpretasi yang lebih luas. Di sini Pont sangat berhasil dalam meramu 

dan mengekspresikan lokalitas tanpa merujukkan dari mana persisnya 

gagasan itu khususnya dari arsitektur tradisional/vernakular wilayah 

Indonesia bagian tertentu. Ia dengan kecakapannya berhasil meramu itu 

dan yang lahir adalah tonggak baru sebuah pencarian gagasan arsitektur yg 

membumi (tanpa kenaifan) namun sekaligus juga mewakili semangat 

zamannya dan sangat modern/kiwari hingga saat ini. 

Dengan demikian, mungkin terlalu cepat dan berani untuk mengkaitkan 

Abdul Muis dengan Atap Aula Barat. Bahkan arsiteknya sekalipun jika 

masih hidup/jika ditanya, belum tentu juga akan menjelaskan 

darimananya. Karena itu memang sesuatu yg tidak perlu diperjelas dan 

justru akan menurunkan kualitasnya. Para kritikus boleh menafsirkannya 

dari sudut pandagnnya sendiri dan (!) memang arsitektur yg baik harus 

berhasil membuka penafsiran yang lebih beragam. 

sekian dari saya, 

salam 

Bambang S Budi 

Dosen Arsitektur ITB 

Balas 

o cleo berkata: 

4 Juni 2014 pukul 15:09 

sewot aja pak dosen satu ini pake bikin analisa panjang lebar, org udah 

klarifikasi kalo itu baru sebatas dugaan penulis aja 

Balas 

7. elisadhevitri berkata:

24 November 2012 pukul 16:44 

Reblogged this on Elisa Devitri. 

Balas 
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 “PERAN SERTA BATALYON-I KORPS 
MAHAWARMAN-ITB IKUT SERTA MENUMPAS 
G30S/PKI.” 

Oleh : Drs. Tjipto Sukardhono (DanYon I-ITB 1966-1968, Mantan Ketua Dewan 

harian Angkatan 45, Mantan ketua IARMI) 

Sesuai dengan instruksi Menteri PTIP No.1 Tahun 1962 tanggal 15 Januari 1962 

tentang pembentukan Korps Sukarelawan pembebasan Irian Barat di lingkungan 

perguruan tinggi, maka di ITB di bentuk Batalyon Inti Resimen Mahasiswa Serba 

Guna (Resimen Mahawarman belum di bentuk). Batalyon inti inilah kemudian 

menjadi embrio Batalyon I Resimen Mahawarman kemudian hari. 

Setelah melalui saringan seleksi yang ketat, kekuatan riil Yon Inti ini praktis 

hanya satu kompi penuh, apalagi setelah melalui latihan cukup berat karena 

bagaimanapun Yon Inti ini harus benar-benar siap untuk di terjunkan di irian 

Barat, bila memang diperlukan. Batalyon Inti ini di resmikan pada tanggal 20 

Maret 1964 oleh almarhum Prof . Sumantri Brojonegoro, yang mewakili Rektor 

ITB. 

Penyematan cincin kehormatan “Peristiwa19 Agustus 1966” pada tunggul Menwa 

Batalyon I/ITB oleh Pangdam VI/Siliwangi May. Jend. TNI HR. Darsono pada tahun 

1966 kepada Komandan Menwa ITB ke 2, Tjipto Sukhardono. 

Anggota Yon Inti ini sekarang yang di kenal masyarakat antara lain Harjanto 

Dhanutirto (mantan Menhub), Giri Suseno (mantan wakil Ketua BPIS) dan Slamet 

Susilo (mantan Dirjen POM). 

Suatu pristiwa penting sebagai prolog G 30S/PKI adalah apa yang terjadi pada 

tanggal 17 Maret 1964 (tiga hari sebelum Yon Inti diresmikan), pada hari itu di 

ruang R-6 sedang di putar film perang berjudul Sands of Iwojima, dengan bintang 

film Jhon Wayne. Pemutaran film ini di maksudkan sebagai intruksi latihan 

khusus bagi anggota Yon Inti (pada saat itu ada larangan untuk memutar fil-film 

Amerika). 

Sedang nikmatnya nonton film, tiba-tiba pemutaran film di hentikan, lalu di ikuti 



intruksi agar seluruh kader Yon Inti segera keluar dari ruangan dan 

memformaskan diri dengan “stelling” di depan Aula Barat dan Perpustakaan 

(sekarang Aula Timur). Ternyata di depan kampus sepanjang Jalan Ganesha 

sudah ada demonstran massa CGMI (ormas mahasiswa PKI) yang di perkuat 

pelajar-pelajar sekolah RRC, yang di pimpin oleh Vin dan AM, mahasiswa ITB. 

Maksud mereka demonstrasi menuntut agar pemutaran film Amerika di hentikan 

dan Yon Inti tidak perlu di bentuk, sebab Irian Barat sedang dalam proses kembali 

ke pangkuan Ibu Pertiwi. Karena massa demonstran terlihat membawa batu, 

maka para kader Yon Inti di sibukkan mencari batu yang sulit di cari di dalam 

kampus. 

Terjadi dialog antara pimpinan massa demonstran dan pimpinan Yon Inti, antara 

lain Piet Nainggolan dan Ojak Siahaan untuk mencegah terjadinya perkelahian 

massa. 

Tidak tahu entah pembicaraan apa yang mereka lakukan, sebab saya sebagai 

Danyon bertugas menghadapi mereka di depan Aula Barat. Entah bagaimana 

proses pembicaraan, akhirnya mereka bubar dan pemutaran film dapat di 

lanjutkan. 

Menghadapi intrik-intrik CGMI/PKI menjelang terjadinya G 30S/PKI di Kampus 

ITB, diantaranya peristiwa hilangnya bendera ITB yang di kibarkan di Bukit 

Ciparay sewaktu ada kerja bhakti Mapram (Masa Pra Bhakti Mahasiswa, sekarang 

OS), serta dua hari setelah Let Kol Ir. Kuntoaji dilantik menjadi Rektor ITB, ada 

lagi demonstran CGMI diperkuat pelajar-pelajar RRC, bermaksud membakar 

Kantor dan Perpustakaan “Kentucky Contract Team/KCT” yang berada di 

Kampus ITB. KCT di ITB dalam rangka kerjasama antara ITB dengan University of 

Kentucky dalam program pemberian bantuan dosen-dosen , buku-buku , serta 

peralatan-peralatan pendidikan. 

Selain itu tuntutan mereka juga adalah menolak diangkatnya seorang warga TNI 

sebagai Rektor ITB serta menuntut pembubaran Menwa ITB. Setelah mendapat 

laporan adanya demonstran di depan kampus, Rektor ITB Let Kol. Ir . Kuntoaji 

segera melakukan rapat kilat dengan pimpinan ITB lainnya di kantor ITB Jalan 

Tamansari. Saat berlangsungnya rapat itulah saya sebagai Wadanyon dipanggil 

Rektor ( Danyon Harjanto sedang berada di Dolatpur Bihbul). 



Begitu saya menghadap Rektor, pertanyaan yang diajukan kepada saya adalah, 

“Apakah pistolmu itu ada pelurunya?” 

Saya jawab, “Ada Pak” 

“Anak buahmu di kampus ada berapa? Tanya rektor lagi. 

Kemudian saya jawab “ tinggal sepuluh Pak. Sebab yang lainnya sedang berada 

di Bihbul melatih para kader Yon”. 

Selanjutnya saya melaporkan bahwa Batalyon sedang bersenjata lengkap. 

Kemudian Rektor memerintahakn kepada saya untuk mengawal ke kampus dan 

melihat sepuluh orang anggota Batalyon I sedang siaga bersenjata lengkap. Maka 

beliau memberi intruksi “Jangan menembak kalau tidak ada intruksi dari saya”. 

Selanjutnya Rektor berbicara dengan para pimpinan demonstran dengan 

jawaban-jawaban yang keras dan tegas. Rektor yang berseragam TNI beserta 

sepuluh pengawalan anggota Batalyon I bersenjata lengkap membuat massa 

surut mundur teratur. 

Sejak peristiwa itu, isu militerisme mulai merabak di kampus ITB, bahkan 

menurut radio Australia, DN Aidit sendiri menuntut kepada Presiden Soekarno, 

agar Resimen Mahasiswa seluruh Indonesia mulai 28 September 1965 dibubarkan 

saja, karena Aidit juga menganggap Resimen Mahasiswa Indonesia merupakan 

tentaranya Nasution. 

September 1965 , di Kampus ITB sedang berlangsung Mapram. Saat itu terasa 

sekali suasan kampus yang “panas”, pasalnya terjadinya insiden-insiden dan 

bentrokan antara kelompok-kelompok mahasiswa. Maka untuk menjaga 

ketertiban, Rektor ITB mengeluarkan instruksi kepada seluruh warga Civitas 

Academica ITB, bahwa bila mereka ingin keluar masuk kampus harus melalui 

pintu gerbang utama di Jalan Ganesha. Dan kepada Batalyon I di intruksikan 

untuk melakukan penjagaan dan pengamanan. 



BATALYON-I KORPS MAHAWARMAN-ITB IKUT SERTA MENUMPAS G30S/PKI. 

Pada tanggal 30 September 1965, ada pengumuman tentang telah di bentuknya 

Dewan Revolusi untuk melindungi Negara dan presiden dari “coup d’tat” Dewan 

Jenderal. Dewan Revolusi ini dipimpin oleh Let Kol Untung dari Resimen 

Cakrabirawa, di antaranya di sebut bahwa pangkat tertinggi di lingkungan ABRi 

adalah Letnan Kolonel. 

Terkait dengan Dewan Rovolusi ini, seorang anggota Batalyon I, bernama E, yang 

ibunya termasuk dalam daftar anggota Dewan Revolusi, mengajak Dan yon I 

Harjanto dan saya sebagai Wadan yon untuk berbicara enam mata. E meminta 

agar Batalyon I mendukung Dewan Revolusi , tetapi Dan yon menolak ajakan itu, 

pasalnya situasi belum jelas, apalagi setelah melihat Pangdam Siliwangi, Mayor 

Jenderal Ibrahim Adjie tiba-tiba datang ke Kampus ITB melihat situasi yang tetap 

menggunakan pakat Mayor Jenderal. Setelah kunjungan Panglima, kemudian 

Batalyon I mendapat dropping senjata dari Kodam, dan E kemudian dipecat dari 

Batalyon I. 

Selama Mapram terjadi suatu insiden, dimana seorang anggota Mapram 

membawa satu rombongan calon Mahasiswa ITB masuk kampus melalui 

belakang, padahal sudah ada larangan. Komandan Batalyon I, Harjanto sempat 

marah dan menegur anggota Mapram yang bernama U. tetapi U tidak mau 

menerima teguran itu, malah balik memaki Dan yon. Dan yon merasa tersinggung 

dan marah. Akan tetapi karena pengertian salah seorang panitia Mapram, maka 

insiden itu dapat di selesakan. 

Sejak terjadinya peristiwa G30S/PKI, praktis tidak ada kegiatan perkulihan selama 

hampir dua tahun. Kegiatan sehari-hari di kampus hanya di penuhi dengan 

kegiatan demonstran. Batalyon I yang beranggotan 300 orang memberlakukan 

“siaga tingkat satu” (anggota tercatat 500 orang), di bagi menjadi dua kelompok, 

yaitu kelompok siang dan kelompok malam bergantian seminggu sekali. 

Tugas utama Batalyon I adalah membela dan mempertahankan Kampus ITB dari 

serangan G 30S /PKI dengan memperoleh dukungan logistik dari ibu-ibu dan istri 

dosen setiap hari. Satu Batalyon I di tugaskan ke dalam pasukan khusus Menwa 

Mahawarman di bawah komando Kodam, dan dipimpin oleh Letkol Lukman 



Madewa.Pasukan khusus ini langsung terlibat dalam operasi penumpasan G 

30S/PKI di Bandung. Tiga orang anggota Batalyon I yang di tugaskan dalam 

pasukan khusus ini yang saya ingat Abdul Hafid, Suntana serta Ayib. 

Dalam situasi yang genting ini dilakukan pergantian Dan yon dari Haryono 

kepada saya dengan surat Keputusan Rektor ITB No.861/Rek/ITB/66 tertanggal 21 

April 1966. Sedangkan Haryono mendapat tugas membentuk Staf Komando 

Resimen Mahawarman di Jalan Surapati (gedung milik Universitas Rakyat PKI). 

Haryanto diangkat menjadi Kasmen dibantu oleh anggota Batalyon I Mahwarman, 

yaitu Bambang Warsito (Asop Kaskomen), Djoni Saleh (Aster Kaskomen), serta 

Hardi Susilo (Dandenma). 

Setelah saya diangkat menjadi Komandan Batalyon I, maka Prijono diangkat 

menjadi Wakil Batalyon, dengan para komandan kompi yang handal, yaitu 

Budiono, Gunardi S F, Yuhana Hidayat, Bambang Prawoto, Sudarsono, Tjarda 

serta So liong Swa sebagai Danki putri. 

Peristiwa 19 Agustus 1966 merupakan puncak pergerakan mahasiswa yang 

tergabung dalam KAMI. Di Bandung hampir setiap hari terjadi demonstrasi di 

markas KAMI di Jalan Lembong sewaktu ada apel mahasiswa. Salah seorang 

pimpinan KAMI yaitu Sugeng Surjadi dari UNPAD merobek-robek gambar 

Presiden Soekarno. Tindakan ini tidak dapat diterima oleh masyarakat (pada saat 

itu pengaruh Bung Karno masih kuat sekali), maka terjadilah demonstrasi 

tandingan oleh massa rakyat, yang kemudian di tunggangi oleh massa PKI. 

Pimpinan demonstran di ambil alih oleh PKI, dimana massanya datang dari 

daerah Bandung Selatan (Buah Batu). 

Kemudian pada tanggal 19 Agustus 1966 massa demonstran PKI sekitar 6.000 

orang sudah mulai bergerak menuju Kampus ITB , namun dihadang oleh pasukan 

Kujang Siliwangi di depan markas Brimob Jalan Juanda, tepat pada jam 11.00 

wib. Karena terhalang oleh pasukan Siliwangi, massa demonstran beralih ke 

Jalan Merdeka. Di depan Kampus UNPAR beberapa demonstran melakukan 

tembakan-tembakan ke Gedung UNPAR, seorang mahasiswa bernama Julius 

Usman tewas tertembak . Kondisi demonstran saat itu sempat kacau setelah 

mendapat tembakan balasan dari anggota Batalyon III Resimen. 



Demonstrasi terus berlanjut, sore hari sekitar jam 16.30, massa PKI dengan 

kekuatan yang sama sudah berada di Jalan Tamansari. Pada jam 17.00 mereka 

sudah berada di sekitar pasar Balubur dekat Rumah Merah (asrama Mahasiswa 

ITB). 

Pergerakan demonstran terus di ikuti anggota Seksi I Batalyon I/ITB, yaitu Syafril 

dan Sutedjo yang menyamar sebagai penarik becak, dan dipimpin Kasi I, Parulian 

Sidabutar. 

Jam 18.00 tepat demonstran sudah sampai di depan pintu gerbang Kampus ITB 

di Jalan Ganesha sambil membawa potret Soekarno. Situasi kampus pada saat 

itu dalam keadaan kosong, hanya ada dua kompi pasukan Batalyon I/ITB yang 

akan melakukan serahterima tugas. Melihat begitu banyaknya massa 

demonstran, dan ada beberapa yang bersenjata api (Ak-Chung), maka saya 

memerintahkan Gatot Purbojo dari Seksi I untuk meminta bantuan dari Danyon II 

Nugraha Besus di Kampus UNPAD (sesuai kesepakatan antara Yon I dan Yon II 

untuk saling membantu bila di perlukan). Yang datang memberi bantuan justru 

bukan Batalyon II, tetapi pasukan Kujang Siliwangi yang di datangkan dari sekitar 

kampus UNPAD, karena pasukan Batalyon II sendiri sedang menghadapi 

demonstran PKI yang datang dari daerah Sekeloa. 

Pasukan Siliwangi yang baru datang tersebut langsung mengambil posisi antara 

massa demonstran dan anggota Batalyon I yang sedang stelling di belakang 

dinding-dinding kampus. Komandan Pasukan Siliwangi berpesan kepada saya, 

bahwa kalau massa demonstran mulai masuk kampus, langsung tembak saja, 

denga catatan jangan sampai mengenai prajurit Siliwangi. Saya sempat bingung 

mendapat pesan tersebut, karena situasinya amat sulit, sebab pasukan Siliwangi 

itu berpagar betis berpegangan tangan menahan massa demonstran yang 

memaksa akan masuk kampus. 

Setelah saya telpon untunglah Rektor ITB, Kuntoaji segera datang . setelah 

berdoa sejenak, Rektor ITB di damping Danyon I menemui pimpinan demonstran 

yang menuntut agar potret Presiden Soekarno yang mereka bawa di pasang 

secara terhormat di kampus, serta siaran Radio Ampera yang berada di kampus 

di hentikan. Akhirnya Rektor ITB menyanggupi bahwa potret Presiden Soekarno 



tersebut aKan di pasang besok pagi di kantornya, (waktu itu Bung Karno masih 

Presiden RI), dan mengatakan bahwa di Kampus ITB tidak ada yang namanya 

Radio Ampera). 

Setelah mendapat jawaban Rektor ITB, serta tekanan pasukan Siliwangi, 

demonstran tersebut dapat di bubarkan. Sebagai cacatan perlu di ketahui bahwa 

di Kampus ITB memang ada siaran Radio Ampera, yang studionya terletak 

tersembunyi rahasia, sekarang Aula Timur, di kelola Ajar Irawan mahasiswa 

Fisika ITB. 

Keesokan harinya Pangdam Siliwangi, Mayjen H.R Dharsono didamping 

Komandan Brigade Lintas Udara Kujang Siliwangi, Kol Himawan Sutanto datang 

ke Kampus ITB, dan bertanya kepada Danyon I “Bagaimana keadaannya Tjip?” 

Saya jawab “Telah diatasi Pak “. Saat inilah saya pertama kali berkenalan dengan 

Pak Himawan Sutanto, yang kemudian hari menjabat sebagai Panglima Siliwangi, 

yang pada tahun 1978 menghadapi Batalyon I dan Mahasiswa ITB (peristiwa 

tahun 1978, halaman ,oleh Ir. Priyo Pribadi-(Danyon I ITB ke-8)). 

Jendral TNI A.H. Nasution bersalaman dengan Komandan Resimen mahasiswa 

ITB ke 2, Tjipto Sukhardono, dalam acara stadium general menyambut HUT 

Menwa ITB di Aula Barat ITB tahun 1965. Jendral TNI A.H. Nasution adalah pendiri 

resimen mahasiswa. 

KEBANGGAAN KORPS. 

Pada HUT Yon I tanggal 20 Maret 1968, di lapangan sepak bola Kampus ITB di 

lakukan upacara Parade Kebesaran dengan Inspektur Upacara Pangdam 

VI/Siliwangi Mayjen H.R. Dharsono, sedangkan sebagai Komandan Upacara 

ditunjuk KPH Probokusumo. 

Puncak acara di tandai dengan penyematan “Cincin Peristiwa 19 Agustus 1966” 

pada Tunggul Batalyon I. Ada dua “Cincin Peristiwa” yang disematkan pada 

tunggul Batalyon I, yaitu satu cincin sebagai penghargaan Kodam VI/Siliwangi, 

dan satu cincin sebagai penghargaan Gubernur Jawa Barat atas jasa-jasa 

Batalyon I dalam pengabdiannya selama ini. Pada kesempatan itu Rektor turut 



menyematkan “Rumbai” berwarna merah anggur sebagai tanda terimakasih Alma 

Mater. 

Dalam rangka melestarikan tradisi kepejuangan dan jiwa kejuangan Gubernur 

Jawa Barat, Mashudi dengan surat keputusannya memutuskan menyematkan 

“Rumbai Kejuangan” berwarna hijau muda yang berisi nama-nama mahasiswa 

STT dari Kampus Ganesha yang gugur dalam perang kemerdekaan 1945. 

Sulit dibayangkan pada saat ini apakah peristiwa semacam ini akan berulang 

dalam satu upacara begitu ‘banyak” disematkan tanda kehormatan. Menurut saya 

hal ini masih di mungkinkan, berpulang kepada semangat dan motivasi 

kejuangan para anggota Batalyon I sekarang dan masa mendatang. 

Para anggota Batalyon I harus tetap memiliki kesadaran yang tinggi, serta tetap 

berjalan di atas rel kebenaran, yaitu berjuang demi Sang Merah-Putih, dan Negara 

Proklamasi 17 Agustus 1945. 

� WIDYA CASTRENA DHARMA SIDDHA....!! 

RUKUN AHLI TEKNIK SIPIL ITB 1968

30 JANUARI 2018
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