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Prakata
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D

engan mengucap Syukur kepada Allah Swt, berkat Rahmat-Nya, terjemahan
buku Ontwikkeling van het Geneeskundig Onderwijs te Weltevreden, 1851 1926 atau Perkembangan Pendidikan Kedokteran di Weltevreden: 1851—1926
dapat dilaksanakan dengan baik, dan selesai tepat pada waktunya. Sebagai pengelola Museum Kebangkitan Nasional yang menempati bangunan Ex-STOVIA (School tot
Opleiding van Indische Artsen), merupakan suatu kewajiban untuk memberikan informasi kepada seluruh anggota masyarakat, termasuk di dalamnya pengelolanya tentang sejarah dari bangunan yang saat ini dijadikan Museum Kebangkitan Nasional ini.
Bangunan ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat itu, khususnya dalam mendidik tenaga medis bumi putra yang pada waktu itu sangat diperlukan untuk memberantas epidemi yang berjangkit di Jawa, Sumatera dan beberapa
wilayah lainnya. Mengingat bahwa pada saat itu terjadi kekurangan tenaga medis,
untuk menanganinya, diperlukan orang-orang terlatih untuk ikut membantu memberantasnya. Di STOVIA inilah tenaga medis bumi putra itu dididik. Semula pendidikan
ini masih bergabung dengan Hospital Militaire (Rumah Sakit Militer) yang terletak di
Hospitaal Weg (Jalan Rumah Sakit). Sejalan dengan perkembangannya, diperlukan ruang-ruang khusus yang diperuntukkan bagi pendidikan kedokteran agar tidak menggangu rumah sakit milter. Bagunan baru itu didirikan di sebelah rumah sakit militer,
yang pada waktu itu masih berupa tanah kosong. Gedung itulah yang kini disebut
Museum Kebangkitan Nasional.
Banyak hal yang patut dicontoh dari pendidikan kedokteran ini. Bermula dari
tenaga pendidik yang terbatas, kurikulum yang sederhana, hingga pada masa pendidikan yang hanya berlangsung dua tahun. Kondisi ini lama kelamaan disempurnakan.
Fasilitas pendidikan seperti bahan praktek pelajaran anatomi tidak mudah diperoleh. Di
samping itu bahan pengawet yang digunakan untuk praktek anatomi juga tidak mudah
diperoleh. Berkat kegesitan pengelolanya, semua itu dapat diatasi dengan baik. Para
murid sebelum praktek, juga diwajibkan menciptakan sendiri bahan praktek itu dengan
membuat tiruan beberapa bagian anatomi manusia sebegai pekerjaan tangan mereka.
Sungguh merupakan contoh yang sangat konkrit bahwa keinginan dan niat yang tinggi akan dapat mengatasi persoalan yang kita hadapi, walaupun dengan fasilitas yang
sangat terbatas. Untuk keperluan itulah buku ini disusun dalam rangka memperingati
75 tahun pendidikan kedokteran di Indonesia dari 1851—1926.
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Dengan adanya terjemahan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami
lagi manfaat dari Gedung STOVIA ini, khususnya apa yang terjadi di gedung ini sejak
1851—1926. Buku ini ditulis oleh para pendidik di sekolah itu, baik pendidik asing
maupun bumi putra. Apa yang diajarkan sejak awal di gedung STOVIA hingga dibuatnya kurikulum yang lebih canggih di gedung baru STOVIA di Salemba dituliskan dalam
buku ini. Mantan-mantan direktur menuliskan pengalaman mereka selama menjadi
direktur, pengalaman pendidik baik asing maupun bumi putra, laboratorium, ruang
kelas, klinik, nama alumninya, semua didiskripsikan secara lengkap di dalam buku.
Kami pengelola museum menyadari sepenuhnya bahwa terjemahan buku ini
akan sangat bermanfaat bagi masayarakat. Dengan terbitnya terjemahan ini diharapkan akan menumbuhkan semangat anggota masyarakat untuk lebih mencintai museum, khususnya Musem Kebangkitan Nasional, baik sejarahnya, bangunannya, maupun isinya. Semoga dengan hadirnya buku ini akan membuka wawasan dan perspektif
baru terhadap Museum kebangkitan Nasional ini.
Jakarta, Juli 2014

R. Tjahjo Poernomo
NIP 195912271988031001
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Tujuh Puluh Lima Tahun
Pendidikan Kedokteran
Di Weltevreden
1851 - 1926
A.De Waart

D

alam satu bundel tulisan yang diterbitkan khusus untuk merayakan 75 tahun
berdirinya lembaga pendidikan kedokteran di Weltevreden, akan dipaparkan
tinjauan sejarah tentang berdirinya dan perkembangannya lebih lanjut.
Untuk menjelaskan alasan, maksud dan tujuan pembukaan sekolah medis pada
tahun 1851 itu, kami ajak pembaca untuk kembali pada situasi dan kondisi pada 1847.
Pada tahun itu, dengan munculnya berbagai wabah penyakit di Keresidenan
Banyumas, pemerintah meminta Kepala Dinas Kesehatan saat itu dr. W. Bosch, agar
menyampaikan pendapat tentang “penyediaan sebuah pedoman yang jelas dan
singkat, disusun dalam bahasa Jawa dan Melayu kepada para kepala desa. Pedoman
tersebut berisi nasehat-nasehat penting untuk kepentingan kesehatan sekaligus
sebuah pedoman untuk menggunakan tanaman tradisional dan sarana pengobatan
yang beayanya tidak begitu mahal”.
Permohonan ini menjadi alasan bagi dr. W. Bosch untuk mengusulkan suatu
rencana yang sejak lama telah dipikirkannya, yakni membentuk suatu kelompok
dokter yang berasal dari penduduk sendiri, yang mampu mengobati dan memenuhi
kebutuhan kesehatan.
Dalam usulannya tanggal 9 dan 11 Oktober 1847, dia memberikan pertimbangan
kepada pemerintah untuk mendidik para pemuda Jawa, yang mampu membaca dan
menulis huruf Jawa dan Melayu, memiliki bakat dan berminat untuk menjadi tenaga
medis praktis di rumah sakit-rumah sakit militer di Jawa.
Setelah melalui diskusi yang cukup lama antara pemerintah Kolonial Hindia dan
Pemerintah Pusat, melalui keputusan pemerintah Nomor 22 tanggal 2 Januari 1849
ditetapkan sebagai berikut:
a.
Bahwa disediakan kesempatan 30-an pemuda penduduk Jawa untuk
dididik secara gratis di bidang kesehatan bumi putra dan petugas vaksin
di rumah sakit militer;
b.
Para pemuda yang diprioritaskan untuk keperluan tersebut berasal dari
kalangan keluarga Jawa yang bisa membaca dan menulis huruf Melayu.
Lebih baik lagi bila mampu membaca dan menulis juga dalam bahasa Jawa,
memiliki bakat yang baik dan memiliki minat untuk ditempatkan dalam
dinas pemerintah sebagai petugas vaksin. Mereka akan dididik selama dua
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tahun, yang khusus diarahkan untuk memberikan bantuan pengobatan
kepada penduduk di distrik-distrik tempat mereka berasal;
c.
Bahwa kepada para calon “yang terpilih”, akan diberikan oleh negara gaji
per bulan sebesar f 15 per bulan, termasuk menghuni asrama secara gratis;
d.
Untuk tujuan ini, pada tahun 1840 di Weltevreden diterima 12 calon.
Pada tahun 1850 di Weltevreden juga diterima 6 orang, di Semarang dan
Surabaya 6 orang calon. Setelah terpenuhi jumlah 30 orang, alumnusnya
dapat digantikan dengan calon baru dengan jumlah yang sama, sehingga
semuanya tidak lebih dari 30 calon yang bisa diterima bersamaan untuk
pendidikan ini;
e.
Kepemimpinan dan pengaturan pendidikan ini akan diserahkan kepada
Kepala Dinas Kesehatan, yang diberi kewenangan untuk menunjuk
seorang perwira kesehatan kelas-1 dan dua perwira kesehatan kelas-2
untuk membantu pelaksanaan pendidikan ini;
Untuk beaya pelaksanaan seluruh pendidikan kedokteran ini, termasuk “gaji” 30
orang calon, pengadaan peralatan dan perawatan kebutuhan yang penting, disediakan
dana sebesar f 5.400 per tahun. Selanjutnya Residen Banten, Priangan, Cirebon, Tegal
dan Pekalongan, serta Asisten Residen Buitenzorg diminta untuk menggunakan
“pengaruh adat dan jasa-jasa baik mereka” untuk mendapatkan semua pemuda yang
dibutuhkan sesuai dengan tututan tersebut. Pada mulanya dari setiap keresidenan
dikirimkan dua orang calon, dari jumlah keseluruhannya kemudian akan dipilih oleh
Kepala Dinas Kesehatan.
Disyaratkan bahwa para murid setidaknya berusia 16 tahun. Dalam keputusan
pemerintah Nomor 3 tanggal 14 Januari 1850, diberikan kewenangan untuk membangun
rumah-rumah yang dibutuhkan oleh para murid di Weltevreden ini, kemudian juga di
Semarang dan Surabaya. Pada bulan Oktober 1850 ruang-ruang di rumah sakit militer
di Weltevreden telah tersedia, sementara pada bulan Agustus 1851 di Semarang
dan Surabaya. Tahap berikutnya adalah langkah-langkah yang akan diambil untuk
mendapatkan buku-buku pendidikan.
Pada bulan Januari 1851 pendidikan di Weltevreden dimulai. Kepemimpinan
diserahkan kepada perwira kesehatan kelas-1 P. Bleeker, dengan murid berjumlah 12
orang. Menurut sebuah surat dari perwira kesehatan kelas-1 G. Wassink yang saat itu
ditempatkan di lembaga pendidikan itu, pendidikan dalam bidang kedokteran, ilmu
bedah dan vaksinasi “memperoleh hasil yang paling cemerlang”.
Isi surat itu pasti membuat kagum apabila orang berpikir bahwa para pemuda
hanya bisa membaca dan menulis dalam bahasa Jawa atau Melayu, tetapi bukan
bahasa Belanda. Mereka dididik selama tidak lebih dari dua tahun untuk mempelajari
Hindia), astrologi, ilmu kimia non-organis (seluruhnya), ilmu alam (seluruhnya), ilmu
perkakas (aturan gerak, peralatan sederhana), geologi (garis besar), ilmu tanaman
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kebidanan (kehamilan dan telor) dan ilmu bedah (keseleo, ilmu sambung tulang dan
hernia).
Pendidikan di sini diberikan dalam bahasa Melayu. Mereka diberikan pelajaran
teknis tentang vaksinasi, yang ditujukan untuk memberikan pengetahuan yang tepat
dalam menangani berbagai penyakit yang selalu muncul seperti demam dan sakit
perut. Kepala Dinas Kesehatan sangat bersemangat terhadap kemajuan para murid,
yang selalu dilontarkan dalam setiap kali berbicara di depan umum.
Akan tetapi ketika berpikir dengan kepala dingin, orang mengamati jumlah mata
pelajaran yang diberikan di tempat pendidikan ini, sedikitnya pengantar bagi para
calon, lamanya kursus dan rendahnya jumlah tenaga pengajar. Orang akan berpikir
bahwa hanya seorang murid yang sangat berbakat yang menimbulkan kekaguman
apabila dalam waktu dua tahun dia mampu menyelesaikan semua mata pelajaran
medis tersebut, sehingga banyak orang yang menganggap bahwa kondisi seperti itu
terlalu berlebihan.
Kemudian juga terbukti bahwa para murid yang dihasilkan tidak memenuhi sama
sekali tuntutan yang terjadi di lapangan. Pada 1852 diputuskan untuk membatalkan
pendidikan di Semarang dan Surabaya, serta menaikkan jumlah murid di Weltevreden
menjadi 30 orang.
Pada 1853, 11 lulusan pertama disiapkan untuk memulai karirnya sebagai
petugas vaksin dan dokter bagi penduduk. Berdasarkan keputusan pemerintah Nomor
10 tanggal 5 Juni 1854, mereka diberikan gelar Dokter Djawa. Selanjutnya, Kepala
Dinas Kesehatan diperintahkan untuk menempatkan mereka sebagai petugas vaksin
di daerah-daerah.
Sampai saat itu hanya pemuda Jawa yang diterima di sekolah itu. Hal ini
membuktikan perlunya mendidik pemuda dari daerah lain untuk dididik menjadi
Dokter Djawa. Kemudian mereka akan ditempatkan di daerah-daerah asalnya untuk
memberikan bantuan kesehatan kepada penduduk. Sehubungan dengan hal itu, pada
1850 dua pemuda dari Pantai Barat Sumatra dan dua dari Minahasa dikirim ke sekolah
ini atas tanggungan negara. Selanjutnya, pemuda-pemuda dari pulau lain menyusul
dididik di sini.
Pada 1856 sekolah ini meluluskan 23 orang pemuda. Beberapa dipekerjakan
sebagai petugas vaksin, sementara yang lain ditempatkan di poliklinik, beberapa
dititipkan pada bagian pemberantasan wabah. Sementara itu masih ada yang
menunggu jabatan menjadi petugas vaksin. Mereka belum menerima gaji karena
belum memperoleh tugas praktek. Bagi mereka ini sepenuhnya tetap menjadi
tanggungan keluarga mereka.
Untuk mengatasi hal ini, melalui keputusan pemerintah Nomor 3 tanggal 11
Mei 1856 ditetapkan bahwa Dokter Djawa berada di bawah pengawasan para dokter
yang dari Dinas Kesehatan Sipil, yang wajib memperhatikan tidak hanya tingkah laku
mereka tetapi juga mendorong kemajuan mereka lebih lanjut. Akan tetapi tidak banyak
hasil dari keputusan pemerintah ini. Hal ini akan dibicarakan lebih lanjut.
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Selanjutnya, sambil menunggu pengangkatan, kepada Dokter Djawa diberikan
honor sementara, pada mulanya f 10 dan kemudian f 15 per bulan. Pendidikan di
sekolah ini tetap berada di bawah pengawasan Tuan P. Bleeker. Perlahan-lahan ia
menyusun diktat dalam bahasa Melayu untuk semua mata pelajaran yang oleh para
murid disalin untuk dimanfaatkan sebagai pedoman dalam pendidikan ini.
Sementara itu, demi kepentingan Dinas Kesehatan, terjadi mutasi beberapa kali
bagi para perwira kesehatan. Terjadi pula pergantian besar-besaran di antara tenaga
pendidik yang dianggap kurang berperan pada pendidikan itu. Pada 1860, setelah
kepergian dr. Bleeker ke Belanda, perwira kesehatan kelas-1 B.E.J.H. Becking diserahi
tugas untuk untuk memimpin pendidikan ini, menggantikan dr. Bleeker.
Pada saat ini juga dibicarakan apakah kepada orang-orang Eropa di Hindia
juga bisa diberikan pendidikan dalam ilmu kedokteran. Pada 1861 dr. L.H. Verwey,
dokter di ‘s Gravenhage, mengajukan usulan kepada pemerintah untuk mendirikan
sekolah kedokteran bagi orang-orang Eropa. Dr. Bleeker, yang sedang berada di
Belanda, mendukung usul ini, akan tetapi Kepala Dinas Kesehatan saat itu dr. Wassingk
menegaskan bahwa rencana ini dianggap prematur. Namun ada alasan bagi dirinya
untuk memberikan pertimbangan kepada pemerintah, ketika Dokter Djawa mulai
mendapatkan kepercayaan dari kalangan penduduk, upaya mendorong peningkatan
mutu pendidikan dan upaya memperluas sekolah di Weltevreden. Untuk itu dia
mengajukan usulan yang mengarah pada reorganisasi sekolah ini pada tahun 1864.
Jumlah mata pelajaran ditetapkan sebanyak 27, jumlah murid maksimal 50
dan masa pendidikan tiga tahun. Sementara itu, kepada para Dokter Djawa diberikan
penghasilan bulanan dimulai dari f 30 per bulan dan dengan kenaikan f 5 dalam
lima tahun bisa meningkat sampai f 50 per bulan. Untuk penerimaan di sekolah ini,
pengetahuan tentang membaca dan menulis dalam bahasa Melayu dan huruf Latin
diperlukan, di samping pengetahuan dalam berhitung.
Wewenang Dokter Djawa diperluas. Mereka tidak hanya tampil sebagai petugas
vaksin seperti biasanya melainkan sebagai dokter yang berada di bawah perintah
langsung para kepala pemerintah wilayah. Untuk praktek, mereka diberikan sebuah
kotak obat penuh. Untuk bisa memberikan pengetahuan lebih umum kepada dokter
mineralogi. Bedah mayat diajarkan pada tahun kedua dan ketiga, sementara pada
tahun ketiga kedokteran kehamilan, kedokteran kepolisian diajarkan. Mereka juga
diwajibkan sebagaimana kewajiban seorang dokter pada umumnya dan pemeriksaan
bagi personal pada dinas militer pada khususnya.
Kepada para murid “diberikan waktu banyak selama belajar untuk membuat
catatan yang sejauh mungkin harus diperiksa oleh guru terkait, diperbaiki dan diberi
paraf”. Selama beberapa bulan pada tahun ketiga, para murid harus mengikuti
penyuntikan dengan serum, setelah mereka belajar melakukan operasi kecil terhadap
mayat. Selanjutnya, selama beberapa bulan mereka dipekerjakan di apotik militer untuk
praktek pengolahan obat-obatan. Pada dua tahun terakhir masa belajar, tidak lagi ada
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pelajaran teori yang diberikan melebihi 9-10 jam per minggu.
Selain itu, dalam peraturan sekolah secara tegas dimuat ketentuan bahwa masingmasing dari 15 mata pelajaran kedokteran, harus diberikan dalam porsi yang sama
setiap tahunnya. Dengan demikian masing-masing mata pelajaran diberikan kurang
dari sebulan. Bahasa pengantar pendidikan tetap bahasa Melayu seperti semula.
Reorganisasi 1864 dimaksudkan (yang menurut peraturan sekolah tersebut
adalah membentuk tenaga dokter mandiri, meskipun juga ada yang berada di bawah
pengawasan para dokter sipil dan kepala pemerintah wilayah) membentuk tenaga
dokter kira-kira serupa dengan dokter pedesan di Belanda. Tugas mereka terutama
adalah membentuk “manusia yang beradap dan bermanfaat dalam ilmu kedokteran
dan ilmu bedah” hingga saat itu belum tercapai.
Hal ini terjadi terutama disebabkan oleh kesalahan dalam pendidikan. Sebagian
harus dicari di tempat lain. Pertama-tama terbukti tidak mungkin untuk bisa memberikan
pendidikan dengan baik dalam rentang waktu tiga tahun kepada para pemuda dengan
sedikit sekali pengantar dalam mata pelajaran yang telah disebutkan di atas. Kedua,
usia Dokter Djawa yang dihasilkan, --juga sehubungan dengan sedikitnya pengantar
dan masa belajar yang singkat--, biasanya terlalu muda dan terlalu sedikit mengalami
perkembangan umum untuk bisa berhasil bekerja di lapangan dan bisa mengalihkan
keyakinan penduduk. Mereka masih merasa lemah berhadapan dengan orang lain.
Para dokter sipil yang pada 1856 telah menerima tugas dari pemerintah untuk
mendorong perkembangan lebih lanjut dokter-Dokter Djawa, juga tidak terlalu banyak
memenuhi harapan. Komisi untuk menyiapkan suatu reorganisasi Dinas Kesehatan
Umum tentang hal ini menyampaikan dalam laporannya yang diterbitkan pada 1908:
“Dokter adalah orang swasta. Mereka mendapatkan sebagian
besar penghasilannya melalui tindakan orang-orang Cina dan
para pelayan bumi putra serta para buruh orang Eropa. Semakin
bersusah payah pemerintah mendorong kemajuan para Dokter
Djawa, semakin besar peluang bahwa para Dokter Djawa ini akan
merugikan mereka dalam praktek. Dokter Djawa harus diletakkan di
bawah pengawasan para pejabat kedokteran, tetapi tidak ada waktu
untuk melakukan percobaan itu”.
Para Dokter Djawa saat itu dibiarkan berjalan sendiri, yang terbukti bahwa dengan
sedikitnya pendidikan, mereka tidak mampu membangkitkan kepercayaan, sehingga
tidak bisa tinggal sendiri di desa-desa, di tempat mereka harus menemukan lingkungan
kerjanya. Sementara itu orang desa yang miskin tidak cukup mampu membayar, karena
kehidupan mereka yang sangat miskin. Pengajuan sebuah laporan penghitungan oleh
seorang Dokter Djawa kepada aparat bumiputra yang lebih kaya, menurut adat tidak
bisa diterima, mengingat rendahnya jenjang di karir birokrasi tempat Dokter Djawa
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berada. Sampai dengan 1882 mereka juga belum boleh memakai payung. Kepala
dinas kesehatan menganggap perlu namun permohonannya tidak dikabulkan oleh
pemerintah pada 1863.
Akibat dari kondisi ini adalah bahwa tanpa keberhasilan yang memadai, mereka
dapat praktek melayani orang-orang Eropa dan orang Cina, namun pengetahuan
mereka tidak bermanfaat bagi penduduk bumi putra. Jika beberapa kali dokter
bumi putra dikembalikan di antara mereka sendiri, maka mereka tetap tidak akan
berkembang atau akan terus akan tertinggal. Kesempatan untuk memperluas atau
menjaga pengetahuan mereka dengan membaca majalah-majalah yang seharusnya
disediakan untuk mereka sama sekali tidak ada; mereka tidak mempunyai buku-buku,
sehingga akhirnya mereka tetap tergantung pada diktat-diktat lama yang ditulis dalam
bahasa Melayu dan mereka tidak bisa memahami kemajuan pengetahuan medis saat
itu.
Hal ini tidak mengherankan. Dalam salah satu berkas zaman kolonial, dapat
dibaca, sebagai berikut:
”Apa yang bisa diperoleh dari seorang dokter muda yang setelah
menerima penidikan selama bertahun-tahun dan setelah kursus
akademis diangkat menjadi dokter, tanpa sarana untuk bisa
mengembangkan diri lebih lanjut, dikirim ke dalam hutan? Dalam
waktu beberapa tahun dia juga telah melupakan banyak yang
dipelajarinya dan menjadi dokter yang tidak berguna”.
Di sekolah, sementara itu terbukti bahasa Melayu lebih tidak cocok sebagai
pengantar pendidikan, karena bahasa ini bagi kebanyakan orang tidak mempunyai
istilah ilmiah yang sepadan. Selain itu sedikitnya jumlah tenaga pengajar, yang harus
memberikan sebagian tenaganya di Dinas Kesehatan Militer menjadi kendala bagi
peningkatan pendidikan yang memadai.
Kini orang mencoba untuk mendorong para Dokter Djawa dengan menghubungkan
mereka di sekolah ini sebagai asisten guru selama setahun atau ditempatkan di sebuah
rumah sakit selama setahun. Namun, mereka juga tidak berhasil meraih sukses yang
diharapkan. Seperti biasanya, Dokter Djawa pada kenyataannya tetap tidak memenuhi
syarat, sementara dapat dicatat beberapa perkecualian, betapapun bermanfaatnya dan
betapa tinggi harga yang harus diberikan, harus diupayakan pendidikan yang lebih
baik.
Pada 1863 dr. Becking yang menjabat sebagai direktur sekolah itu kembali ke
Eropa. Jabatannya digantikan oleh perwira kesehatan kelas-1 J.G.Th. Bernelot Moens,
yang wafat pada 1866 dan kembali digantikan oleh dr. E.P. Tombrink yang saat itu
adalah perwira kesehatan kelas-2 dan menurut pangkatnya tidak bisa dipertimbangkan
untuk jabatan direktur. Orang menganggap pengangkatannya berasal dari “hubungan
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persahabatan antara Mr. Tombrink dan kepala dinas kesehatan saat itu Waszklewicz.
Waszklewicz sangat tertarik atas hasil-hasil pendidikan yang melonjak secara
fantastis dan menemukan “setidaknya para calon ini sangat baik seperti kebanyakan
perwira kesehatan”. Hal ini tidak bisa dianggap sebagai dukungan bagi pendidikan
awal dengan memuat pengamatan yang dibuat oleh Waszlewicz. Hal ini hanya dilihat
dari kacamata seorang idealis. Pada 1867 terjadi keributan besar akibat munculnya
sebuah brosur yang terbit di Belanda karya Dr. Fles dan mengatakan bahwa “Di Hindia
karena kekurangan, orang memberi kesempatan kepada orang bumi putra, mereka
dilatih sebagai Dokter Djawa, dan pendidikan di sekolah itu dianggap sebagai tidak
memadai mendidik seorang dokter”.
Dr. Tombrink di sini membalas dengan keras, menekankan bahwa pendidikan
yang diberikan dalam waktu sesingkat apapun tidak bisa dianggap sebagai latihan,
dan hasilnya tidak buruk. Tentang hal ini ia kembali diserang dalam sebuah suratkabar.
Menurut kata orang, serangan itu berasal dari Dokter Kota Steenstra Toussaint dan
kemudian oleh Swaving, yang menganggap hasil pendidikan di sini tidak berharga.
Melalui sebuah ujian akhir, ketika itu dr. Tombrink mencoba membenarkan
pendapatnya, pada 1868 sebuah laporan pendidikan dan hasil-hasil yang dicapai
diterbitkan yang dikritik dalam Nederlandsche Tijdschrift van Geneeskunde. Pemerintah
akhirnya melihat alasan untuk mencabut wewenang yang secara resmi diberikan kepada
para Dokter Djawa untuk bertindak sebagai dokter dan mengembalikan mereka pada
lingkup kerja pemerintah seperti yang dimaksud pada 1849, yakni sebagai petugas
vaksin.
Pada tahun yang sama (1868) dr. Tombrink dipindahkan dan digantikan oleh
perwira kesehatan kelas-1 J.J.W.E. van Riemsdijk. Riemsdijk mulai mengungkapkan
bahwa dirinya tidak berwenang untuk “memisahkan anak-anak alam dari hutannya”
dengan lembaga pendidikan selama tiga tahun saat itu, untuk dididik lebih lanjut
daripada “hanya sebagai asisten yang bermanfaat”.
Dia tidak berhenti dan mengusulkan suatu reorganisasi dan perluasan pendidikan
yang dia anggap sangat perlu, Setelah itu Dokter Djawa bisa memberikan bantuan
kesehatan di bawah pengawasan. Selanjutnya tidak perlu menjadi petugas vaksin,
tetapi dapat diserahi tugas untuk mengawasi para petugas vaksin.
Van Riemsdijk menunggu dengan pengajuan usul-usulnya sampai Tuan
Waszklewicz, Kepala Dinas, digantikan oleh Kolonel Reiche mengingat Waszklewicz
tampaknya tidak peduli akan kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam pendidikan ini,
meskipun van Riemsdijk dengan tegas menyatakan tidak mungkin untuk bisa membuat
sesuatu yang berguna dari para murid ini. Dalam laporannya ia tetap menyebutkan
“para dokter yang cakap” yang berhasil mengikuti pendidikan.

Dalam surat Van Riemsdijk yang sama, kita dapat membaca:
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”Tidaklah berlebihan untuk mengungkapkan kembali bahwa dari
para guru dapat dituntut sama seperti orang bumi putra yang tidak
mempunyai pengetahuan awal kecuali hanya bisa sedikit membaca
(bahasa Melayu atau Jawa), menulis dan berhitung, dalam tiga tahun
mampu memahami unsur-unsur dasar semua pengetahuan dan
pengetahuan bantu, yang berkaitan erat dengan ilmu kedokteran dan
mengajarkan mata pelajaran ini kepada mereka dalam suatu bahasa
(Melayu) yang tidak memiliki padanan bagi ungkapan pemahaman
ilmiah, teknis dan abstrak, sementara selain itu semuanya tidak ada
sama sekali untuk bisa mengatasi keberatan ini melalui sarana bantu

Tuan Van Riemsdijk sebaliknya menganggap pengetahuan tentang bahasa
Belanda kurang diperlukan. Penggantinya Cochius juga menghendaki kelanjutan
reorganisasi dan mengusulkan untuk memberikan seluruh pendidikan dengan bahasa
Belanda sebagai pengantar setelah pendidikan awal (1872). Juga Van Riemsdijk
menunjukkan manfaat besarnya mobilitas para Dokter Djawa dan membuat keputusan
bahwa mereka tidak hanya bisa dipekerjakan di tempat asalnya tetapi di mana pun bila
pemerintah memandangnya perlu.
Para murid mengisi kemustahilan ini dengan sedikitnya pendidikan awal untuk
memperoleh suatu pengetahuan demikian dalam waktu tiga tahun, terbukti dari rasa
simpati yang mereka tunjukkan pada rencana reorganisasi, meskipun bagi mereka
berarti perpanjangan masa belajar 4-5 tahun. Yang menarik adalah suatu jawaban
yang diberikan salah seorang murid atas pertanyaan apakah mereka memiliki ambisi
untuk tetap berada di sekolah beberapa tahun kemudian. Demikian jawabannya:
“Tuan akan ingat bahwa saya beberapa hari lalu telah meminta
pengunduran diri dari sekolah. Saya tidak melakukannya, karena
akhirnya saya menganggap bodoh. Saya selalu ingin belajar dan
mengetahui pelajaran saya, tuan bisa menanyakan hal ini kepada
guru Taslim. Saya juga tidak mau mengundurkan diri karena hanya
tingkahlaku buruk. Tuan tidak pernah perlu menghukum saya, dan
bertanya pada pengawas apakah dia mengeluh tentang saya. Kini
sebaliknya berikan saya kebebasan untuk mengungkapkan isi hati,
saya akan berkata mengapa saya ingin mengundurkan diri. Itu
karena saya sebagai Dokter Djawa bisa dianggap bodoh. Untuk itu
saya tidak akan berada di sini selama tiga tahun. Tetapi kini Tuan
berjanji, bahwa pendidikan akan diperbaiki dan kami akan belajar
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bahasa Belanda, saya akan menjadi murid pertama yang berkata
bahwa saya ingin belajar di sekolah ini selama delapan tahun dengan
syarat-syarat itu”.
Jawaban ini pada umumnya, dengan perasaan apapun juga mengungkapkan
kembali kabar tentang reorganisasi yang dilakukan pada 1875, disambut baik oleh para
murid. Sekolah ini terbagi dalam bagian persiapan dan bagian kedokteran, kemudian
menetapkan masa belajar bagian persiapan selama dua tahun dan bagian kedokteran
selama lima tahun. Mereka bisa menerima murid maksimal 100 pemuda bumi putra
dari usia 14 sampai 18 tahun, yang telah berhasil menempuh pendidikan di sebuah
sekolah bumi putra bumi putra pemerintah, atau bila tidak ada, cukup dengan lulus
dalam ujian masuk.
Sejak saat itu, bahasa pengantarnya adalah bahasa Belanda. Di bagian persiapan,
semua perhatian dicurahkan pada pendidikan dalam bahasa Belanda, dengan harapan
bahwa para murid setelah meninggalkan sekolah akan memelihara dan memperluas
pengetahuan mereka dengan membaca karya-karya dan majalah kesehatan.
patologi umum dan terapi, prasarana kedokteran, pengetahuan farmasi, kesehatan dan
ilmu bedah) masih akan diajarkan ilmu alam dan ilmu kimia, ilmu tanaman dan ilmu

Gambar 2: Sekolah Dokter Djawa di RS Militer sekitar tahun 1896
(sebelah kanan ruang sekolah jurusan ilmu kedokteran, sebelah kiri kamar mandi para murid)
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hewan. Pengawasan tertinggi atas sekolah ini diserahkan kepada Direktur Pendidikan,
Agama dan Kerajinan. Pengawasan langsung diserahkan kepada Kepala Dinas
Kesehatan, yang mengatur semua urusan rumah tangga.
Pelajaran di bagian medis diampu oleh tiga orang perwira kesehatan (atau lima
jika memang terbukti diperlukan), yang dibantu oleh dua orang asisten guru (Dokter
Djawa), sementara guru tertua atau tertinggi akan bertugas sebagai guru direktur
yang diserahi untuk memimpin pendidikan itu. Dua guru memberikan pelajaran di
bagian persiapan.
Pengawasan atas para murid di luar jam belajar diserahkan kepada seorang
pengawas Eropa. Sebagai tindakan peralihan, para murid dari tahun ketiga pada
pendidikan lama diangkat menjadi Dokter Djawa pada 1876, sementara murid tahun
pertama dan kedua bersama-sama duduk di kelas 2 dari bagian persiapan yang baru.
Dengan demikian, di bagian kedokteran tidak ada pendidikan yang diberikan selama
1876-1877. Pada 1880 Dokter Djawa pertama lulus dari sistem pendidikan yang baru
ini.
Ilmu alam dan ilmu kimia “sejauh mungkin dibuat menarik”. Namun sebaliknya,
peralatannya masih belum lengkap. Dalam pelajaran ilmu anatomi, dimanfaatkan
kerangka manusia dan beberapa tulang lepas, dan dilengkapi dengan lempengan plat.
Mikroskop tidak boleh dilupakan, namun belum ada praktikum teratur pada setiap
mata pelajaran. Para murid memperoleh beberapa buku Belanda secara gratis tentang

Gambar 3: Sekolah Dokter Djawa di Rumas Sakit Militer sekitar 1896
(Ruang tidur jurusan persiapan)
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ilmu kimia, ilmu alam dan ilmu anatomi; para guru menyusun pedoman sederhana
harus puas dengan diktat yang ditulis dalam bahasa Belanda.
Ada pun tujuan pendidikan saat itu adalah untuk membentuk “dokter dan ahli
bedah bumi putra”. Dengan demikian, Dokter Djawa tidak berwenang untuk melakukan
praktek persalinan dan hal ini tidak pernah terjadi bila dibandingkan dengan dokter
bumi putra dan dokter Hindia di kemudian hari. Dokter Djawa pada mulanya jika
memungkinkan, setidaknya ditempatkan di sebuah poliklinik besar selama dua tahun,
di samping bekerja di bawah pengawasan langsung seorang dokter Eropa.
Gaji mereka tidak akan dinaikkan dan dengan demikian tetap f 30 sampai f 50
per bulan. Namun, dengan penempatan di sebuah rumah sakit atau sekolah, mereka
menerima rumah dinas atau tunjangan sewa rumah f 10-15. Mereka menerima sebuah
kotak obat dan sebuah kotak dengan peralatan yang akan digunakan saat praktek.
Sekolah itu berturut-turut dipimpin oleh Semmelink (1874-1876), Cornelissen (18761877), Adriani (1877-1878) dan Van der Elst (1878-1884).
Van der Elst tidak puas dengan pendidikan, seperti yang telah ada sejak 1875,
dan menemukan bahwa Dokter Djawa yang lulus tidak mampu memenuhi penempatan
mereka sebagai dokter dan ahli bedah, terbukti dari pernyataannya dalam laporan
tahun 1882-1885:
”Saya juga tidak pernah merasa senang dengan gambaran untuk
mendidik para pemuda bumi putra menjadi dokter mandiri, seperti
mereka yang setelah bertahun-tahun belajar memperoleh ijazahnya
di Eropa. Saya hanya mencoba untuk menciptakan asisten dokter
yang berkembang di bidang praktek dan teori, tetapi tujuan ini
hanya sebagian saja yang tercapai”.
Selanjutnya, ia menambahkan bahwa ”Masih banyak kekurangan untuk
menganggap hasil ini memuaskan. Akan tetapi lembaga ini memiliki masa depan yang
sangat baik dan melalui perkembangan lebih lanjut, dapat dituntut untuk lebih tinggi
lagi, dan hasil-hasil yang lebih cemerlang daripada yang ada pada saat ini. Namun
jelas bahwa persyaratan berikut ini harus dipenuhi:
1.
Pendidikan persiapan dirombak sehingga para murid bisa diterima dengan
pengetahuan bahasa Belanda yang memadai dan pelajaran kesehatan persiapan
masuk ke sekolah kedokteran;
2.
Pendidikan di sekolah kedokteran (oleh para perwira kesehatan) tidak lagi
dianggap sebagai masalah sampingan. Direktur harus memiliki kewenangan
tidak hanya atas waktu sendiri tetapi juga atas staf perwira guru kesehatan. Hal
ini hanya dapat dicapai dengan membebaskan diri mereka dari semua dinas lain,
di samping merawat sejumlah pasien di rumah sakit militer demi kepentingan
pendidikan klinis”.
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Sejauh ini Tuan van der Eslt yang di sini menunjuk pada dua kelemahan utama
dalam pendidikan itu, dua permasalahan yang selama proses perkembangan sekolah
selalu tetap menarik perhatian para direktur.
Pada 1881, masa pendidikan persiapan diubah dari dua menjadi tiga tahun,
sementara pada 1882 inspektur pendidikan dasar diserahi tugas untuk memimpin
bagian ini. Jumlah guru ditambah dan jumlah jam belajar sehari-hari ditingkatkan
sehingga setiap hari pelajaran diberikan dari pukul 07.00 sampai 12.30. Pada 1883
jumlah guru di bagian kedokteran ditetapkan tujuh orang.
Komisi Ujian Akhir (yang berada di luar guru sekolah setiap tahun diangkat oleh
Kepala Dinas Kesehatan) kembali tidak puas atas hasil-hasil yang dicapai. Jadi dalam
laporan komisi itu selama 1884-1885 bisa dibaca sebagai berikut:
”Sungguh menarik betapa jarang seorang calon atas motivasi
sendiri menghadapi suatu pertanyaan, menunjukkan bahwa dia
menguasainya, memberikan gambaran yang utuh dan lengkap dalam
jawabannya. Dengan beberapa kata, penguji harus merasa puas
dan kembali menulis, calon itu menunggu pertanyaan berikutnya
untuk permasalahan serupa, untuk kemudian dengan terhenyak dan
tergagap kembali dengan sangat berhati-hati menjawabnya.
Dengan demikian, penguji terpaksa mengemas semua pertanyaannya secara
panjang lebar, sehingga mereka bisa mengarahkan jawaban atau calon dapat
melengkapinya hanya dalam beberapa kata saja. Kini diketahui bahwa hal ini sebagian
besar disebabkan oleh kesulitan untuk mengungkapkan dengan lancar dalam bahasa
Belanda yang baru diajarkan kemudian, karena bahasa Belanda bukan bahasa mereka.
Orang bisa menduga bahwa mereka bisa siap memberikan jawaban dalam bahasa
Melayu atau Jawa dan sebelumnya harus menerjemahkan pikiran mereka, mungkin
mereka akan mampu memberikan jawaban lebih baik jika ada waktu yang diberikan
karena mereka bisa memahami dan menguasai pertanyaan itu”.

Direktur sekolah saat itu C.J. de Freytag tentang hal ini menyatakan pada 1885,
bahwa menurut pengalamannya dan juga pengalaman para guru lain, para murid hanya
mencatat apa yang disampaikan kepada mereka, ketika mereka selalu menunjukkan
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Gambar 4; Sekolah Dokter Djawa di RS Militer, sekitar 1896 (bangsal tidur jurusan persiapan)

kemampuan untuk saling menghubungkan antara sebab dan akibat. Sementara
kenyataan yang ada terpisah, harus mereka pelajari dari luar sekolah. Namun hal ini
dilupakan. Selanjutnya, jika orang sependapat dengan CJ de Freytag bahwa orang Jawa
juga harus paham, mereka bisa menjadikan materi pelajaran sebagai miliknya, maka
orang pasti mengungkapkan kepadanya bahwa pendidikan di bagian persiapan harus
mendahului pelajaran kedokteran. Pengetahuan tentang ilmu alam dan ilmu kimia
dapat menempuh pelajaran patologi dan ilmu bedah. Semuanya tidak perlu diulas
secara rinci, bila hanya digunakan untuk mengembangkan kemampuan murid secara
bertahap dan kemudian bisa membuat mereka memahami apa yang diajarkan.
Bukan pengetahuan fakta yang lebih luas yang harus disampaikan kepada murid,
seperti diungkapkan oleh Komisi Ujian Akhir, akan tetapi harus diupayakan susunan
lebih logis dari berbagai mata pelajaran. Dr. Freytag segera menyatakan “bahwa
pendidikan dalam ilmu kedokteran dan ilmu kimia sejauh mungkin bersifat praktis,
sehingga dalam lingkup kerja nantinya, upaya sekolah untuk mempertahankannya
harus tetap ada. Akan tetapi teori harus mendahului atau berjalan seiring dengan
praktek”. Komisi Ujian Akhir berulang kali mengeluh tentang hasil-hasil itu, misalnya
pada 1886 tentang kurangnya kemampuan mengungkapkan dan memadukan para
murid dan kembali membicarakan tentang pengetahuan bahasa Belanda mereka yang
buruk.
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Direktur Lowe saat itu menulis sebagai berikut. ”Opini global kita semua adalah
bahwa pengetahuan bahasa Belanda dianggap mendasar, sehingga mereka mampu

Gambar 5
Sekolah Dokter Djawa di RS Militer sekitar 1897
(Jalan masuk jurusan kedokteran di depan Gang Menjangan).

mengikuti pelajaran di bagian kedokteran secara lebih baik, keberhasilan pada ujian
akhir akan menjadi lebih besar daripada yang terjadi sekarang ini”. Sebagian dengan
maksud untuk memperbaiki pendidikan dalam bahasa Belanda, sebagian lagi adanya
akibat dari masuknya murid dalam jumlah lebih besar. Pada 1886 seorang guru ketiga
diangkat untuk bagian persiapan.
Karena para murid hampir semuanya adalah orang Jawa (orang Melayu hanya
menjadi suatu kelompok kecil), bahasa Belanda sangat sedikit diucapkan oleh mereka
dan mereka berhubungan dalam bahasa daerahnya. Untuk mendorong pengetahuan
tentang bahasa Belanda, sebaliknya selanjutnya penggunaan bahasa ini diwajibkan
bagi mereka. Meskipun ada hukuman berat dalam pelanggaran aturan ini, tetapi apa
yang diusulkan itu tidak tercapai: bahasa Belanda digunakan sebagai bahasa pergaulan
bagi para murid di luar jam sekolah.
Juga dikeluhkan tentang rendahnya pengetahuan dalam anatomi. Apa yang
semula diduga berasal dari sedikitnya pemberian materi mata pelajaran itu, karena
hanya menggunakan sebuah kerangka dan beberapa plaat, ternyata praktikumnya
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masih belum terlaksana. Selanjutnya kebiasaan lama harus dihentikan saat menerima
murid baru, seperti yang biasanya terjadi dalam sekolah ini agar mereka dapat mengikuti
pelajaran. Dimulai dengan pelajaran pada 1887, ilmu tanaman diberikan sebagai
pelajaran terpisah, sementara ilmu ukur, aljabar muncul dalam kurikulum. Dengan ilmu
ukur, sejak 1885 diberikan stereometri sampai dengan perhitungan isi tubuh.
Dr. Lowe pada bulan Juli 1886 digantikan oleh dr. J.K. Jacobs. Yang sangat penting
dalam pertumbuhan lebih lanjut sekolah ini adalah keputusan pemerintah nomor 2
tanggal 15 Januari 1888. Dengan ini atas nasehat Profesor Pekelharing dan Winkler, yang
selama tahun 1886-1887 atas perintah pemerintah, melakukan perjalanan ke Hindia
untuk meneliti penyakit beri-beri, laboratorium yang untuk sementara mereka dirikan
di rumah sakit militer diubah menjadi laboratorium permanen di bawah pengelolaan
sipil untuk penelitian di bidang anatomi patologi dan bakteriologi. Di laboratorium ini,
ditempatkan seorang direktur dan seorang wakil direktur, dan ditetapkan bahwa para
pejabat ini juga akan bertindak sebagai direktur guru dan direktur guru pengganti di
sekolah untuk mendidik para dokter bumi putra.
Mereka akan dibantu oleh staf pendidik sekolah, apa yang kemudian berarti
kenaikan jumlah dan juga peningkatan kualitas tenaga pendidik, mengingat dua guru
baru tidak mungkin untuk dipindahkan. Dalam keputusan yang sama, sebagai direktur
diangkat Dr. C. Eijkman, professor dari Utrecht, dan J.W.F.J. van Eecke dengan jabatan
wakil direktur. Eijkman segera menyatakan betapa buruk kondisi peralatan ilmu alam di
sekolah ini. Kemudian ia memberikan tunjangan tambahan sekaligus mengangkatnya
sebagai pembantu tata usaha dan reparatori peralatan ilmu alam kepada salah seorang
pengawas yang dianggap cakap. Kembali Eijkman juga menegaskan betapa buruknya
para murid dengan pengetahuan bahasa Belanda yang terbatas. Dalam laporan
tahunan, pada 1888 dia menulis sebagai berikut:
”Jika pada umumnya suatu ujian bisa menjadi ukuran yang buruk
untuk menilai pengetahuan para calon, hal ini harus dilakukan pada
para pemuda dari ras bumi putera, yang pada kesempatan demikian
dengan mudah bisa diselesaikan dan mengalami kerugian yang
mencolok dalam suatu bahasa yang tidak mereka kuasai. Kesan saya
baik dari ujian akhir maupun ujian kenaikan tingkat, adalah bahwa
pada umumnya tidak ada murid yang mencapai hasil terbaik, yang
menurut pendapatnya dianggap terbaik oleh guru mereka, tetapi
terutama mereka yang mempunyai keberanian dan memahami
bahasa Belanda. Menurut keyakinan saya, juga demi kepentingan
pendidikan ini sekaligus bagi rencana yang dahulu disusun tetapi
belum dilaksanakan untuk memberikan pelajaran percakapan dalam
bahasa Belanda di bagian kedokteran harus segera ditindaklanjuti”.
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Jika reorganisasi pada 1875 terutama bertujuan untuk lebih memudahkan atau
lebih memungkinkan para murid beralih ke bagian kedokteran melalui pembentukan
bagian persiapan, dan Dokter Djawa yang diluluskan sejak saat itu jelas bisa mencapai
tahap perkembangan dan pengetahuan keahlian lebih jauh daripada pendahulu
mereka, keluhan masih tetap ada. Keluhan itu antara lain tentang cara penampilan
diri dan kelemahan mereka dalam pengetahuan banyak mata pelajaran, sehingga
sekelompok besar murid tidak berhasil untuk mencapai tujuan akhir.
Hal ini terutama disebabkan oleh kenyataan bahwa orang terlalu mengabaikan
ujian masuk. Mereka hanya menuntut pengetahuan yang diperoleh di sekolah-sekolah
pemerintah bumi putra. Antara 1876 dan 1880, terdapat 70% murid yang diterima di
sekolah ini dikeluarkan. Akhirnya hanya 20% murid yang mencapai bagian kedokteran
dan dari jumlah ini separuhnya berhasil melewati ujian akhir. Dari 1883 sampai 1889
rata-rata hanya lima Dokter Djawa per tahun yang lulus. Beberapa murid yang lulus
dari sekolah Eropa kemudian memasuki sekolah Dokter Djawa, menunjukkan bahwa
hasil mereka sangat mencolok.

Pada 1889 Eijkman mengatakan sebagai berikut:

dr. P Bleeker
Direktur 1851—1860
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dr. C. Eijkman
Direktur 1888—1896

dr. H.F. Roll
Direktur 1896—1899, 1901—1908

dr. J. Noordhoek Hegt
Direktur 1908—1914

”Klas-5 sekarang ini yang seluruhnya terdiri atas murid dari sekolah
bumi putra, memperoleh bukti yang menyedihkan. Tanpa terkecuali,
mereka adalah orang-orang bodoh yang hampir tidak bisa
mengikuti pelajaran dan hanya memahami sebagian bahasa dari
buku-bukunya. Hanya bisa diharapkan bahwa para murid demikian
ketika dikukuhkan sebagai Dokter Djawa, segera hanya sedikit sekali
memahami bahasa Belanda, akan melupakan semuanya dan tidak
bisa lagi membuka buku pelajarannya, ketika kebutuhan praktek
kedokteran menuntutnya. Juga perkembangan daya tangkap para
murid yang dididik untuk bagian kedokteran sejauh menyangkut
para murid yang berasal dari sekolah bumi putra, sungguh
memprihatinkan”.
Akibat dari semua ini adalah munculnya sebuah usul untuk hanya menerima
para murid yang berasal dari sekolah dasar Eropa. Dengan cara uji coba, sejak 1890
hal ini bisa dilakukan dan sebaliknya bagian persiapan diturunkan menjadi dua tahun,
seperti di kemudian hari terbukti salah. Para murid bumi putra yang ingin untuk dididik
menjadi Dokter Djawa (dalam 6-8 tahun lamanya) sejak 1891 diterima masuk secara
gratis di sekolah Eropa (suatu kondisi yang berlaku hingga 1915 selama sekolah lain
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masih jauh tertinggal dibandingkan sekolah Eropa).
Pada 1890 juga atas usul guru dalam ilmu bedah Haga, disediakan sebuah
poliklinik yang memberikan perawatan gratis kepada pasien yang sakita sakit mata.
Selain itu di sekolah ini juga disediakan peralatan ilmu bedah untuk memberikan
kesempatan kepada para murid bagian kedokteran yang lebih maju, agar mereka lebih
mengkhususkan diri pada kebutuhan praktek. Pembukaan poliklinik bedah dan mata
ini segara diikuti dengan pembukaan poliklinik penyakit dalam (Juni 1890).
Sehubungan dengan itu, pada akhir 1891 diputuskan bahwa demi keperluan
pendidikan, sejumlah bumi putra dan Cina miskin dapat dirawat secara gratis di rumah
sakit militer ini. Akan tetapi, untuk sementara ini dibatasi tidak lebih dari dua tempat
saja yang tersedia, yang jumlahnya pada 1899 ditetapkan menjadi 10, kemudian 15
tempat. Sementara itu, pendidikan dalam ilmu kebidanan, karena kurangnya waktu
perwira kesehatan, pelajaran ini tidak diberikan selama bertahun-tahun. Sejak 1889,
sekolah ini memperoleh bantuan dari hasil kerjasama para perwira kesehatan Stratz
dan Maasland yang belum bertugas sebagai guru pada saat itu. Mereka masih memiliki
waktu untuk membantu di sekolah ini. Namun saat itu pendidikan ilmu kebidanan ini
belum teratur sehingga dokter Djawa juga diizinkan untuk praktik di sini. Sebelumnya,
di sekolah itu hanya diajarkan teori saja.
Perhatian khusus diberikan pada pelajaran penelitian kedokteran terhadap para
pelacur, yang pada saat itu menjadi bagian sangat penting untuk praktik dokter Djawa.
Melalui pengalaman itu, orang selalu berusaha untuk meningkatkan pendidikan di
sekolah dokter Djawa. Perluasan pesat dalam kurikulum selama masa ini, penambahan
bagian persiapan dan perpanjangan masa belajar di bagian kedokteran, di samping
buku-buku pelajaran yang disusun oleh berbagai guru, semua merupakan hasil dari
keyakinan yang mantap bahwa dokter Djawa harus disiapkan untuk bisa memenuhi
tugas mereka sesuai kebutuhan dan bermanfaat bagi penduduk bumi putra.
Sementara itu, yang menarik adalah bahwa sementara orang mencoba untuk
menyempurnakan pendidikan dokter Djawa, namun tidak ada upaya yang dilakukan
untuk mencegah mereka mengalami kemunduran setelah mereka menyelesaikan
masa belajarnya dan terus mengembangkannya. Eijkman juga menyatakan bahwa
dokter bumi putra demi kebutuhan orang Eropa mengharuskan ediselenggarakannya
kuliah medis agar mereka tetap dapat memahami bidang itu. Tidak ada majalah yang
sementara ini memberikan perhatian khusus pada Dokter Djawa, sehingga mulai
dilakukan penerbitan majalah sendiri yang untuk sementara terbit setiap dua bulan.
Majalah itu berjudul Tijdschrift voor Inlandsche geneeskundigen (1893).
Para guru di sekolah ini, setelah mengetahui kemampuan para murid seniornya,
menunjuk mereka menjadi mitranya. Pertama-tama dengan memperhatikan tuntutan
praktik, dengan memberikan kontribusi kepada mereka. Mereka juga memperhitungkan
kenyataan bahwa kebanyakan dokter bumi putra saat itu tidak lagi mengetahui bahasa
Belanda kecuali pada saat mereka belajar di bagian persiapan sekolah dokter Djawa.
Baru pada 1890 ditetapkan bahwa pengetahuan bahasa Belanda sebagai syarat masuk
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Gambar 7:
Para pengajar dan Siswa 1898 (duduk dari kiri ke kanan: GA Tuyl Schuitemaker, dr. G. Grijns, de. W. Pauw, dr. HF Roll (Direktur) dr. AA Gersen.
Berdiri di belakangnya: dr. AH Nijland, dr. PA Boorsma, dr, JF Langenbergh, dr. FS Stibbe, J. van Kwawegen.

untuk bagian persiapan. Majalah yang bertujuan untuk menjalin ikatan antara para
guru dan mantan murid di bidang pengetahuan dan pengumuman dokter Hindia yang
jaga di rumah sakit bertahan lama (hingga 1922). Majalah ini memiliki manfaat yang
sangat besar karena dokter Hindia saat itu telah cukup mampu untuk bisa menerbitkan
bulletin ilmiahnya sendiri dan melayani literatur medis internasional.
Pada awal 1894, Direktur Pemerintahan menyampaikan usulan apakah
dimungkinkan untuk menggabungkan Sekolah Kedokteran Hewan yang baru didirikan
dengan sekolah dokter Djawa. Tujuannya adalah memberikan pendidikan pada bagian
kedokteran sebagian lagi bagi pendidikan dokter Hindia. Akan tetapi, ternyata para
dokter hewan ini hanya dapat memetik beberapa pelajaran saja, yang pendidikan
mereka dan juga tidak mampu untuk menghemat beaya, yang diharapkan melalui
penggabungan dua lembaga pendidikan dapat dilakukan penghematan.
Ilmu alam dan ilmu kimia bersama-sama bisa digabungkan, tetapi ditunjukkan
bahwa apoteker militer yang diserahi untuk mengajar mata pelajaran ini, sudah sibuk
dengan urusannya sendiri, sehingga tidak memiliki waktu yang memadai untuk
bergabung di sekolah ini. Apalagi ditambah dengan naiknya jumlah murid yang belajar
di bagian kedokteran. Jumlah jam pelajaran harus diatur, mengingat para guru sibuk
dengan para murid bimbingannya. Untuk pelajaran bebas, murid dianggap tidak
memahami materi pelajaran. Telah terbukti bahwa bila jumlah murid tiap kelas lebih
besar daripada 10 dan mendekati 15, akibatnya partisipasi individu dengan guru
berkurang, sehingga hasil yang dicapainya kurang baik.
Dalam setiap kasus, dengan demikian orang harus mengangkat sejumlah tenaga
pengajar baru untuk memadukan usulan ini, yaitu membatasi biaya yang diperkirakan
dan patologi umum, secara bergantian dibaca oleh para murid. Buku pelajaran yang
digunakan adalah buku yang sudah digunakan beberapa tahun sebelumnya yang
disusun oleh para gurunya. Setelah membaca buku itu, mereka mendiskusikannya
dengan para guru. Segera diketahui bahwa keterlambatan dan kekacauan yang
terjadi di lingkungan para murid kedokteran hewan juga harus diberikan tambahan
Terdapat laporan mengenai kerja jantung, tekanan darah, penghirupan nafas, suhu
hewan, struktur kualitatif dan kuantitatif makanan dan pembuangan serta kotoran.
Bab-bab dari pelajaran bergerak dan makan harus diolah kembali. Dokter hewan
akan kehilangan banyak yang mereka perlukan dan mereka juga mendengar apa yang
tidak mereka butuhkan. Mengenai patologi, hal serupa bisa diharapkan bahwa patologi
kedua jenis murid itu masih menunjukkan perbedaan besar, seperti halnya anatomi.
Pertimbangan ini dan pertimbangan lainnya menunjukkan bahwa dari kombinasi
sekolah dokter Djawa dan sekolah kedokteran hewan yang diusulkan akhirnya tidak
terwujud.
Pada Maret 1896, dr. Eijkman yang menjabat sebagai direktur saat itu pergi karena
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cuti sakit selama dua tahun. Ia digantikan oleh dr. H.F. Roll, yang pada April 1895 setelah
meninggalnya Van Eecke menjabat sebagai direktur pengganti yang kini digantikan
jabatannya oleh Dr. Eilerts de Haan. Pada 1897 Komisi Ujian Akhir yang dibentuk oleh
Kepala Dinas Kesehatan seperti biasanya mengusulkan untuk menancumkan ilmu
kedokteran kehakiman sebagai mata pelajaran yang digunakan untuk ujian.
Mata pelajaran ini sejak bertahun-tahun lamanya diajarkan, tetapi semakin
terbukti betapa pentingnya ketika dokter Djawa dalam kenyataannya dianggap sebagai
pembantu terpercaya dari lembaga pengadilan. Mengenai kedokteran kehakiman ini
dokter Djawa lebih bisa merasa percaya diri daripada dokter di Belanda, karena di negara
ini dengan sarana lalu-lintas yang cukup lengkap, jarak menjadi lebih dekat. Selain
itu jumlah kasus hukum juga rendah. Dokter kehakiman diperlukan untuk kebutuhan
medis dan biasanya dalam waktu beberapa jam saja bisa meminta tenaga ahli, yang
membantunya dalam memeriksa jenazah. Kedokteran kehakiman juga biasanya dibuka
di universitas Belanda dan semuanya diajarkan secara fakultatif.
Selain itu, di Hindia, pembedahan jenazah jauh lebih cepat berlangsung dan
kedokteran kehakiman, jika diperlukan demi alasan penelitian, segera setelah kematian
jenazah dapat segera ditangani. Para dokter Eropa, melihat kurangnya pengetahuan
mereka tentang kedokteran kehakiman dan secara teknis, mereka tidak bisa membantu
dokter Djawa hanya dengan menasehatinya.
Jadi sepenuhnya dari pertimbangan praktis bila pendidikan dalam kedokteran

Gambar 8: Tinjauan tentang ruang asli untuk pengajaran dan perumahan di rumah sakit militer di
Weltevreden sebelum 1900 (A= Jurusan Kedokteran, B=Jurusan Persiapan).
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kehakiman bisa diberikan lebih lengkap di sekolah ini dan terutama di bawah Roll,
perhatian besar dan pertimbangan yang sama mengarah pada usulan agar mata
pelajaran ini, karena dijadikan sebagai bahan ujian akhir, agar diberlakukan mulai 1902.
Pendidikan dalam kedokteran kehakiman hanya bisa berhasil dengan sukses
atas dasar pengantar yang membahas dari semua aspek. Hal ini tampak jelas
ketika buku pelajaran tentang kedokteran dari Roll terbit. Dalam kaitannya dengan
pelajaran anatomi, anatomi, bedah operasi dan kedokteran kehakiman, semakin terasa
kekurangan bagi lembaga ini perlengkapan untuk mengawetkan jenazah. Upaya untuk
memenuhinya mulai dirancang.
Pada awal pendidikan 1896-1897 poliklinik bedah dan kesehatan mata sudah
dipisahkan dan masing-masing diberikan selama dua hari per minggu. Jumlah pasien
yang dirawat meningkat terus, demikian juga terjadi di poliklinik internal. Poliklinik ini
lebih banyak berfungsi dan bermanfaat bagi pendidikan serta penduduk yang sakit.
Melalui pembelian peralatan ilmu alam, yang sudah lebih dulu digunakan di Sekolah
Militer di Mr. Cornelis, keluhan akan kekurangan peralatan bisa dikurangi.
Pada 1897 untuk pertama kalinya kami membaca tentang perhatian khusus

Gambar 9
Gedung di Jalan Rumah Sakit (bagian Depan) sekarang masih digunakan sebagai asrama untuk
sebagian siswa sampai 1920 juga berfungsi untuk pendidikan
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Gambar 10:
Rumah Sakit militer dan gedung sekolah di Jalan Rumah Sakit (Rumah sakit merupakan kompleks bangunan di pusat,)
di samping kiri gedung di Jl. Rumah sakit tempat pendidikan diberikan dari 1901-1920

pada asrama para murid. Sebagai percobaan, sebuah kamar dalam rumah sakit
diberikan kepada mereka sebagai ruang hiburan. Sementara itu, Roll berjuang untuk
memperbaiki baik kualitas maupun kuantitas dokter Djawa dan sebagai ungkapannya
harus dipertimbangkan usulnya untuk melakukan reorganisasi sekolah, yang diajukan
kepada pemerintah pada Mei 1898.
Baik di sini maupun di Belanda, orang kagum akan kehebatan wawasan Roll.
Usul-usulnya kemudian juga diambil alih begitu saja. Perbaikan penting yang berkat
jasanya terjadi sekolah ini pada 1900-1902, ketika tidak ada lagi dokter Djawa melainkan
dokter bumi putra yang dididik secara lebih baik, disampaikan kembali di sini:
1.
Lembaga yang ada di Rumah sakit Militer dirombak dan diperluas. Sementara
pada 1899 di sekolah dokter Djawa masih tercatat 84 orang murid. Dengan
demikian jumlah murid di Rumah sakit Militer bisa dinaikkan hingga 150 orang;
2.
Tindakan yang disebutkan di atas, yang semula dianggap sebagai tindakan
sementara, segera diikuti dengan pembangunan sebuah sekolah baru di
samping Rumah sakit Militer. Sebuah lahan yang cocok untuk itu disediakan di
kebun rumah sakit yang terletak di Jalan Rumah sakit. Sekolah yang baru yang
ini mampu menampung 200 murid yang dilengkapi dengan asrama. Bangunan
ini dibangun menurut sebuah rencana yang dibuat oleh zeni, dengan bantuan
sumbangan keuangan dari tiga pengusaha Deli, Tuan P.W. Janssen, J. Nienhuys
dan H.C. van den Honert. Mereka menyediakan dana sebesar f 178.000. Pendirian
ini terjadi, seperti yang disebutkan pada batu peringatan di gedung yang
sekarang ini masih digunakan sebagai asrama. “Untuk mengingat peresmian
Ratu Wilhelmina dan bagi kemakmuran penduduk Hindia”. Para murid muda
disatukan di kamar tidur bersama yang cukup luas, murid senior memperoleh
kamar tersendiri. Dua pengawas yang tinggal akan bertanggung jawab di bidang
pengawasan, sementara seorang asisten guru yang tinggal di sana bertugas untuk
membantu para murid saat belajar dan diserahi untuk memberikan pelayanan
medis. Sebuah ruang rekreasi disiapkan yang memakan dana sebesar f 2.000.
Ruang ini akan memberikan kesempatan kepada para murid di luar jam belajar
untuk bersenang-senang. Juga poliklinik pendidikan dari Rumahsakit Militer
dipindahkan ke gedung sekolah yang baru. Di rumah sakit Militer, pengadaan
poliklinik menimbulkan berbagai kesulitan, karena di sana tertulis ”Ruang
terpisah tidak ada. Sarana bantuan paling sederhana pun tidak ada, sehingga
laboratorium atau rumah sakit terpaksa harus difungsikan. Sejak pendirian
poliklinik, kondisinya selalu buruk. Mereka tidak pernah merasakan hasil dari
pendidikan yang berasal dari ruang yang dikelola secara memadai. Perbaikan
tidak mungkin dilakukan karena kurangnya ruangan”. Perpindahan sekolah ke
jalan rumah sakit merupakan suatu langkah maju. Melalui jarak yang dekat antara
sekolah baru dan Rumah sakit Militer, orang tetap bisa memberikan pendidikan
klinis di rumah sakit itu yang juga dinempatkan para perwira kesehatan sebagai
tenaga pengajar. Hal ini menguntungkan karena orang dengan mudah dapat
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4.

5.

memperoleh tenaga pengajar, tetapi tetap ada kerugian bahwa tenaga pengajar
yang bersangkutan tidak memiliki kestabilan pendapatan yang memadai.
Ruang yang ada di Rumah sakit Militer digunakan demi kepentingan pendidikan
dan diperuntukkan bagi klinik kebidanan, di mana terutama para istri tentara
Ambon ditampung. Kebidanan sebelumnya hanya diberikan secara teoretis dan
fakultatif di sekolah ini. Kebidanan juga tidak pernah ditanyakan pada ujian akhir
sehingga dokter Djawa senior tidak memiliki kewenangan untuk melakukan
praktik kebidanan. Apakah penjelasan tentang kenyataan ini mungkin harus dicari
pada asal-usul militer sekolah, di mana kurikulum awal menunjukkan banyak
kecocokan dengan kurikulum sekolah kedokteran saat itu bagi para perwira
kesehatan di Utrecht, yang juga tidak memberikan pelajaran kebidanan? Dalam
setiap aspeknya, sungguh menarik bahwa kini baru diberikan ilmu kebidanan
sebagai pendidikan wajib dan merupakan bahan ujian akhir, sementara setiap
orang sejak lama sepakat bahwa pengetahuan para bidan yang ada di Hindia
saat itu tidak ada dan penduduk juga bisa mendapatkan bantuan yang sangat
dibutuhkan dari para dukun mereka.
Ketika pada 1899 diputuskan, terutama para murid hanya diterima dari sekolahsekolah Eropa, bagian persiapan dipersingkat dari tiga menjadi dua tahun dengan
dugaan bahwa para calon ini dalam waktu singkat bisa siap di bagian kedokteran.
Akan tetapi kenyataannya tidak terbukti. Roll segera menunjukkan bahwa bagian
kedokteran tidak lagi bisa disamakan dengan sekolah menengah. Ternyata orang
harus berbicara tentang bentuk menengah antara pendidikan menengah dan
pendidikan tinggi. Pendidikan ini setidaknya mirip dengan sekolah kedokteran
hewan kerajaan saat itu di Utrecht. Juga dapat dipahami bahwa dalam dua tahun
setelah sekolah dasar dari suatu pelajaran, orang masih belum jelas. Para murid
ketika duduk di tahun ketiga persiapan harus mumpuni dan bisa percaya atas
pengajaran yang diberikan oleh para gurunya. Di bagian medis, dalam dua kelas
persiapan pertama, mereka harus belajar membuat catatan sendiri tentang apa
yang diajarkan. Beberapa jam seminggu, mereka harus dilatih dalam seluruh
bahan pelajaran itu. Atas dasar ini, bagian persiapan ini kembali diberikan
selama tiga tahun, sementara pendidikan dalam ilmu tanaman dan ilmu hewan
di diserahkan kepada guru yang juga mengajar mata pelajaran itu di bagian ilmu
kedokteran.
Bagian kedokteran diubah dari lima menjadi enam tahun belajar. Oleh karena itu,
pada tahun pertama belajar harus dimasukkan sebagian pelajaran antara tahun
ketiga dan keempat; tidak hanya di samping pelajaran baru, tetapi termasuk
juga ilmu kebidanan dan kedokteran kehakiman. Sebuah klinik dipersiapkan
akan dibuka dan lebih banyak waktu disediakan untuk belajar di klinik pada
umumnya. Di samping itu, mata pelajaran ini harus diurutkan dalam urutan
yang logis. Dalam kaitannya dengan pelajaran penyakit pada umumnya, dimulai
dari kuliah klinik ini. Dahulu hal ini tidak terjadi, terutama tiga tahun lalu masih
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terdapat mata pelajaran yang tidak sesuai urutannya. Para murid saat itu harus
menerapkan pemahaman klinis tanpa disiapkan secara medis yang memadai.
Juga yang berkaitan erat dengan hal itu tahun ketiga di bagian ilmu kedokteran,
ketika banyak murid yang tidak berhasil dengan pelajaran itu. Hal ini sungguh
disesalkan, di mana perkembangan ilmu pengetahuan termasuk juga dalam
pendidikan, memungkinkan berbagai fakta yang sebelumnya saling tidak terkait
menjadi berhubungan. Jika dahulu banyak peralatan yang harus dipelajari, yang
kemudian terpaksa dilupakan, namun saat ini para murid tidak akan memperoleh
kesulitan, terutama setelah adanya yang dilakukan oleh oleh Pasteur, Koch, dan
peneliti lainnya pada 1875. Kondisinya saat itu menjadi sangat berbeda. Melalui
pemahaman tentang hubungan berbagai bagian itu, diperlukan pengetahuan
dasar yang harus dipelajarinya terlebih dahulu untuk mengetahui hal-hal yang
lebih luas. Namun, hal ini tidak terjadi pada mereka yang dalam praktiknya harus
bekerja sendiri, untuk mengajarkan “prinsip-prinsip kedokteran”. Dari sistem
pendidikan seperti ini pati akan dihasilkan para dokter yang berpikir logis.
Reorganisasi pendidikan kedokteran menurut Roll, khususnya di bagian ini telah
mengakibatkan perpanjangan belajar setahun. Namun ternyata apa yang sudah
dipelajari oleh murid menjadi lebih mudah dipahami dan menjadi lebih penting.
Suatu pemisahan dilakukan antara laboratorium dan sekolah dokter Djawa
(terutama disebut sekolah untuk pendidikan dokter bumi putra). Kami masih
ingat bahwa atas nasehat Pekelharing dan Winkler, kedua lembaga itu disatukan
pada tahun 1888 yang dipimpin oleh seorang direktur. Terbukti bahwa lembaga
ini tidak bisa dipimpin oleh satu orang. Kini sekolah itu dipimpin oleh seorang
direktur sebagai tenaga tetap, di samping seorang direktur pengganti, keduanya
juga menjadi guru di situ. Selain itu, masih ada beberapa guru sipil tetap, yakni
ini. Dengan demikian, di sekolah itu terdapat pengajar inti yang sudah menjadi
pengajar tetap. Dr. Roll sementara itu pada Mei 1899 diberi izin cuti sakit di
dalam negeri dan untuk sementara digantikan oleh dr. Gryns, yang pada saat
itu jabatannya masih perwira kesehatan. Setelah dr. Roll berangkat ke Eropa, ia
digantikan oleh perwira kesehatan dr. W. Pauw; kemudian pada 15 Januari 1900
digantikan oleh perwira kesehatan G.W. Kiewiet de Jonge, yang menjabat direktur
sampai dengan 31 Agustus 1901. Kiewiet de Jonge pada 1900 menetapkan
bahwa persyaratan masuk ke STOVIA diperketat.

Pada 1890 ketika diputuskan hanya lulusan sekolah dasar Eropa yang diterima di bagian
persiapan, persentasenya dinaikkan menjadi 41% untuk yang mencapai tahap akhir.
Melihat lama dan sulitnya belajar di sini, hasil ini tidak bisa disebut buruk, akan tetapi
harus tetap diperbaiki. Dari statistik terbukti bahwa hanya sedikit murid yang bisa lulus
dari bagian kedokteran. Sebagian besar dari mereka gagal di bagian persiapan. Dalam
kaitannya dengan masa belajar di bagian persiapan tersebut, dapat dikatakan bahwa
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Gambar 11:
Dr. GW. Kiewiet de Jonge

untuk melanjutkan di bagian kedokteran
tidak bisa dianggap sulit.
Kini apakah untuk mencegah
kegagalan di bagian persiapan, orang
harus menyederhanakan belajar di bagian
ini, dan untuk itu harus mengorbankan
pendidikan kedokteran ini? Kiewiet de
Jonge segera menolaknya. Pendidikan
kedokteran cukup memadai bagi orangorang yang membuka praktik dengan
diberikan kewenangan penuh. Solusi harus
dicari khususnya dalam penentuan syarat masuk. Harus dicegah agar tempat yang ada
bagi sebagian besar telah diisi oleh para murid, yang terbukti tidak memiliki kapasitas
seperti yang dipersyaratkan dan mungkin tidak akan dapat menyelesaikan sekolahnya.
Kiewiet de Jonge menulis: ”Pendidikan rendah biasa baik dalam menguasai
materi maupun dalam metode mengajarnya. Namun hal ini sangat berbeda dengan
apa yang harus diajarkan di bagian persiapan dari sekolah dokter Djawa. Selain itu
dalam ilmu pasti yang telah disebutkan di atas, yang di sekolah dasar tidak diajarkan
dan tidak terdapat dalam kurikulum, menuntut para murid untuk belajar sendiri di
bagian persiapan sekolah dokter Djawa ini. Mereka harus belajar berpikir dan menilai
yang harus menjadi kebiasaan bagian medis. Suatu penelitian mandiri, penilaian dan
kemampuan memadukannya menjadi tuntutan pertama bagi dokter di depan pasien;
para murid harus dilatih ke arah ini, apa yang di sekolah dasar sama sekali tidak ada
dan tidak diperlukan. Juga disebutkan bahwa tidak setiap murid memiliki kemampuan
yang sama dan karena kurangnya pengetahuan, mereka harus diberhentikan dari
sekolah. Namun persentasenya dari waktu ke waktu menurun tajam.
1.
Dengan memperhatikan bahwa para pemuda ini lebih maju ketika mereka
tiba di sekolah itu. Mereka harus mencurahkan lebih sedikit waktu untuk
memperluas pengetahuan dasar mereka. Namun yang dipentingkan adalah
pada perkembangan umum dan pada latihan untuk berpikir mandiri;
2.
Sekolah juga menetapkan bahwa pegawai sekolah dapat ikut menilai apakah
calon murid dapat diterima atau tidak.
Dalam kondisi ini tampak bahwa pegawai ini mampu menilai tentang
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kecocokannya untuk mengikuti pendidikan khusus ini.
Pernyataan penting terakhir ini berkaitan dengan kenyataan bahwa penerimaan
itu diputuskan dalam sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
Kiewiet de Jonge mengusulkan persyaratan agar mereka yang berasal dari sekolah dasar
harus menempuh ujian penerimaan persamaan (yang mencakup bahasa Belanda dan
berhitung) oleh pegawai sekolah. Agar supaya bisa menambah peluang penerimaan
murid di STOVIA, jumlah tempat di sekolah dasar Eropa bagi murid bumi putra pun
harus ditambah.
Nasehat ini mengarah pada penerapan ujian akhir pada 1903. Setelah itu
persentase lulusan dokter bumi putra naik (hingga kira-kira 48%) sementara itu juga
seluruh lulusannya juga meningkat dan jumlah mereka yang diterima masuk menjadi
murid, meskipun diberikan persyaratan yang lebih tinggi, tetap tidak berkurang. Para
calon yang mengikuti ujian penerimaan seperti yang diusulkan, semula tidak datang
ke Batavia, tetapi ujian secara tertulis ditempuh di seluruh wilayah Hindia, seperti yang
masih terjadi hingga 1924.
Juga berkat inisiatif Kiewiet de Jonge, di gedung sekolah baru di jalan Rumah
dan ilmu kimia. Sementara bangunan itu tidak memiliki ruang kelas umum. Dengan
demikian, kesempatan pertama yang diberikan kepada para murid adalah untuk

Gambar 12
Bekas poliklinik Kota di Glodog (pintu utama)
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Dengan demikian, suatu langkah pertama dibuat berdasarkan usulan yang baik untuk
menyediakan ruangan pendidikan ilmu alam, bekerja sendiri, menilai sendiri dan
meneliti sendiri, yang selalu diucapkan namun belum terlaksana, guna mempertajam
cara berpikir, mendapatkan ketrampilan praktis, yang terutama diperlukan untuk
praktik seorang dokter.
Akan tetapi hampir tidak ada praktikum yang berjalan dengan baik khususnya
dalam mata pelajaran non-klinik; sebuah ruang persiapan untuk anatomi belum
diusulkan untuk dibangun, sehingga harus membuatnya dengan menyekat salah satu
bagian kamar tidur. Hal ini terpaksa dilakukan karena ruang anatomi rumah sakit
militer untuk pekerjaan anatomi praktis dianggap terlalu kecil. Yang paling penting
adalah motivasi yang diberikan oleh Kiewiet de Jonge untuk mewujudkan gambaran
dalam memberikan pendidikan bahasa asing lainnya, yakni bahasa Jerman.
Dia telah memperoleh pengalaman bahwa berbagai murid melalui latihan
sendiri mencoba untuk menguasai bahasa-bahasa asing, yakni Jerman dan Prancis.
Untuk keperluan itu, mereka didorong berdasarkan kebutuhan yang mereka rasakan
untuk bisa memanfaatkan apa yang dimuat dalam buku pelajaran dan majalah di luar
negeri di bidang kesehatan. Segera setelah itu kini bagi para murid terbaik, kesempatan
terbuka untuk mendapatkan pendidikan lanjutan di Jerman (1901).
Pada akhir 1900, Kiewiet de Jonge diangkat menjadi guru pada pelajaran
penyakit tropis di laboratorium anatomi patologi dan bakteriologi. Sementara dia
sendiri tetap diberi tugas untuk melaksanakan usul-usul reorganisasi Roll sebagai
penjabat direktur STOVIA. Mata pelajarannya diambil alih oleh perwira kesehatan
kelas-1 dr. C.D. Ouwehand dan P. van Vliet. Sehubungan dengan sedikitnya jumlah
pasien yang berada di rumah sakit militer, muncul pertanyaan apakah juga poliklinik
lain tidak bisa difungsikan untuk pendidikan dan khususnya perlu dipertimbangkan
juga memanfaatkan poliklinik kota di Glodok.
Pada 1901 terbit peraturan yang berisi tentang para murid pelajaran klinis di
bawah pimpinan para guru terkait, dua kali seminggu harus mengunjungi poliklinik
kota. Poliklinik kota baru saja menjalin hubungan pertama dengan lembaga sekolah
ini. Selain itu para murid di kelas tertinggi secara bergiliran telah melakukan perjalanan
ke kampung-kampung, bersama dokter Djawa untuk memberantas wabah kolera
yang melanda wilayah itu. Wabah kolera yang muncul tidak menuntut korban dari
antara para murid sekolah. Namun, kondisi kesehatan umum dari para murid tidak
bisa disebut baik. Beberapa di antaranya merupakan pasien beri-beri, yang biasanya
diungsikan ke kompleks kesehatan di Sukabumi.
Sekarang ini kita tidak lagi bisa menerima bahwa penyebab beri-beri ini harus
dicari pada kenyataan bahwa sekolah itu sebagian dibangun di sebuah lahan yang
dahulunya digunakan untuk merawat pasien beri-beri (seperti yang dikatakan saat itu).
Namun, kondisi nutrisi pangan yang kurang baik dari para murid merupakan faktor
yang sangat penting. Sementara itu, sungguh menarik bahwa di sekolah lama pada
tahun terakhir hampir tidak ada beri-beri yang muncul. Dan kini, di gedung baru tanpa
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mengubah makanan para murid, beri-beri tetap berjangkit.
Pada mulanya cara bagaimana para murid makan, diserahkan sepenuhnya kepada
mereka sendiri. Banyak dari mereka yang makan di kampung-kampung pada keluarga
atau sahabat, yang makan siang dan makan malamnya dikirim ke sekolah. Kebanyakan
para pengelola warung tertentu pada pagi dan petang hari datang ke sekolah. Sejauh
mungkin pengawasan dijalankan pada menu makanan, tetapi cara distribusi dan cara
makan. Menurut laporan dari dr. Kiewiet, “makanan tertentu” di sekolah lama tidak
banyak membawa perbaikan karena kurangnya tempat.
Sedemikian jauh di sekolah baru ini bisa diambil tindakan bahwa para pengelola
warung tidak lagi bisa ditempatkan di gedung ini, tetapi dengan cara makanan disediakan
oleh orang Eropa, yang susunannya sebaliknya tetap sesuai dengan kebiasaan murid.
Mereka yang sebaliknya ingin tetap tinggal di kampung, bisa makan di sana. Sementara
pada Pebruari 1901 dari 125 murid, 50 orang secara sukarela masih tetap setia untuk
ikut makan di sekolah. Jumlah ini perlahan-lahan berkurang karena makanan tidak lagi
sesuai, sementara para murid dituntut untuk tetap teratur membayarnya.
Ketika saat itu beri-beri mulai melanda sekolah ini, kebiasaan makan di sekolah
diwajibkan untuk diatur lebih lanjut, dengan pengertian bahwa setiap orang bisa
menyiapkan makanannya, yang disukainya. Dengan cara ini suatu pengawasan
ketat dimungkinkan dan berkat tindakan ini, jumlah pasien beri-beri perlahan-lahan
berkurang. Tuan Roll, yang kembali dari Belanda, pada 31 Agustus 1901 kembali

Gambar 13: Tipe Ruang kelas di Gedung Jalan rumah sakit (Gurunya: Dr. H.F. Roll sekitar 1902)
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Gambar 14:
Ruang Ilmu alam dan Ilmu Urai di Jalan Rumah Sakit

mememimpin STOVIA.
Bila sekarang ini semua etnis baik intern maupun ekstern, tanpa keberatan
mengikuti pendidikan di sekolah ini, muncul usulan dari Direktur Pendidikan untuk
menerima para murid luar di samping orang Eropa ke sekolah ini. Atas nasehat dr. Roll
dan Kepala Dinas Kesehatan Rombach usulan tersebut tidak bisa dikabulkan. Penolakan
usulan ini lebih dikarenakan pada kesulitan pendidikan, kelasnya akan menjadi besar,
sementara praktiknya akan menjadi sedikit terutama di kelas anatomi dan pendidikan
klinis. Pertimbangan berikutnya diberikan berdasarkan kenyataan bahwa penerimaan
orang bumi putra Kristen pada mulanya telah menimbulkan kesulitan. Orang menduga
bahwa terjadi kesulitan dalam pergaulan berbagai etnis di sekolah. Sementara itu oleh
beberapa orang juga diragukan manfaat dari orang-orang Indo-Eropa yang berperan
sebagai dokter bumi putera.
Pertimbangan akan kekhawatiran terlalu sedikitnya materi untuk praktik
sebenarnya tidak berdasar dengan keterbatasan persediaan mayat untuk praktik
anatomi. Sebuah surat yang dikirimkan oleh dr. Roll pada Pebruari 1903 yang ditujukan
kepada bagian anatomi di Paris, telah dicapai kesepakatan tentang pengiriman rutin
materi anatomi dari Prancis untuk ditukar dengan hewan tropis. Pada 30 September
1901 sebagian gedung sekolah yang baru telah digunakan. Gedung ini dibangun oleh
Zeni. Menurut rencana semula gedung baru ini akan diresmikan penggunaannya pada
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5 Oktober 1901. Berhubung wabah beri-beri melanda para murid dan wabah kolera
melanda Batavia, rencana peresmian penggunaan ruangan baru tidak dilaksanakan
dan sementara pesta-pesta ditiadakan.
Peresmian akhirnya dilaksanakan pada 1 Maret 1902, ketika Direktur Pendidikan
memberikan sambutan kepada para pejabat yang hadir, sementara para murid
mengikuti upacara resmi dengan berbagai pertandingan olah raga dan sajian paduan
suara, seperti yang mereka lakukan pada peringatan 50 tahun sekolah ini. Foto Tuan
Janssen, van den Honert dan Nienhuys beberapa foto lainnya dari gedung ditempel di
dinding menjadi hiasan di samping prasasti yang indah tentang peresmian ruangan
baru ini..
Sejak 1902, diterbitkan laporan tahunan tentang lembaga ini yang berisi tentang
laporan kondisi lembaga ini. Laporan tahunan itu jelas menunjukkan bahwa bersama
pembukaan gedung baru, tidak semua tuntutan yang diajukan untuk pendidikan
medis yang baik dapat dipenuhi. Khususnya lebih tegas dilontarkan kebutuhan untuk
rumah sakit. Kesempatan terbuka untuk menampung pasien di rumah sakit ini yang
berasal dari poliklinik pendidikan yang sedang tumbuh untuk menunjang kepentingan
mereka sendiri pada pendidikan klinis.
Jadi, laporan 1902-1903 dapat dibaca. Pendidikan klinis mengalami banyak

Gambar 15
Salah satu ruang tidur di gedung sekolah di jalan rumah sakit sekitar 1902 (masih berfungsi
sebagai asrama untuk sebagian siswa)

32

kendala karena terbatasnya aturan yang berlaku untuk mengirimkan pasien ke rumah
sakit militer yang berasal dari para pasien pendidikan klinis ini. Ada aturan yang
menetapkan 10 tempat yang tersedia. Telah diupayakan setidaknya menjadi 15,
namun tidak berhasil. Kebutuhan akan suatu poliklinik sendiri semakin terasa yang
tidak hanya sangat bermanfaat bagi pendidikan tetapi juga bagi penduduk bumi putra
yang memerlukan.

Gambar 16
Ruang Rekreasi di Gedung jalan Rumah Sakit , sekita 1902
(Kini masih digunakan oleh siswa yang tinggal di asrama.)

Poliklinik yang sekarang ini menjadi berkah bagi pasien karena bisa memberikan
lebih banyak manfaat ketika diberikan izin untuk merawat pasien di poliklinik. Patut
disayangkan, saat itu terlalu sering terjadi bahwa dokter dengan perasaan takut
mengembalikan pasien rawat jalan ke kampungnya karena lingkungan yang kotor
dan tidak sehat. Dampak merugikan bagi pasien selalu terjadi, yang akan mengurangi
kepercayaan pada cara pengobatan kita di antara penduduk. Sementara itu juga bagi
para murid perkembangan jenis penyakit pasien tidak dapat diamati lebih lanjut.
Bila di Jawa sebuah poliklinik bumi putra satu persatu muncul, pada lembaga
pendidikan medis kita, sebuah poliklinik yang baik sangat bermanfaat untuk melayani
penduduk Batavia dan sekitarnya yang saat itu sangat membutuhkannya. Poliklinik
kota terlalu kecil bagi jumlah pasien yang besar. Poliklinik ini takut merawat pelacur,
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narapidana dan sebagainya, yang dijauhi oleh penduduk bumi putera. Selain itu, di
Batavia ada kebutuhan masyarakat akan perlunya poliklinik seperti yang ditawarkan
oleh poliklinik di Eropa; pengalaman menunjukkan hal ini. Berulang kali penyakit
musiman muncul, dan bagi para penderita, mereka mencari pertolongan di sekolah ini.
Mengenai poliklinik khususnya, juga terutama demi kepentingan penduduk,
suatu perluasan pesat harus dilakukan; waktu yang dicurahkan, ruang yang tersedia, kini
tidak lagi memadai untuk bisa melayani semua permintaan bantuan secara memadai,
untuk menangani mereka di samping mereka juga mencurahkan perhatian khusus bagi
pendidikan. Bagi penyakit mata dan ilmu bedah, poliklinik ini melayani kondisi darurat
dengan membuka poliklinik dua jam per hari dan bukan dua kali per minggu.
Namun, untuk sementara hal ini bisa diatur karena para guru klinik yang
ditempatkan di sekolah ini juga adalah perwira kesehatan. Sehubungan dengan
lingkup kerjanya yang semakin sibuk dan rendahnya tunjangan bulanan, dengan
mempertimbangkan sifat pendidikan itu sendiri, sulit untuk memberikan beban
lebih kepada mereka; Mereka perlu persiapan untuk mengajar dan di sini perhatian
dicurahkan untuk menyediakan banyak waktu bagi pekerjaan yang berat. Poliklinik,
para guru, dan beberapa lainnya juga walaupun sudah berjalan dengan baik, tetapi
tetap memerlukan perbaikan.
Pendidikan klinik belum memadai, terbukti dari suatu pernyataan yang dibuat
pada tahun 1903 dalam laporan tentang poliklinik kedokteran, yang bunyinya sebagai
berikut:
”Diagnosa malaria dilakukan menurut prinsip klinik, namun tidak ada waktu untuk
memeriksa darah, khususnya plasmanya. Sementara itu, para murid tidak memiliki
ketrampilan karena kurangnya latihan dan pendidikan.” Juga tentang kurangnya asisten
sangat dikeluhkan. Seluruh tenaga asisten terdiri atas seorang assiten guru (yang
bermukim di sekolah): ”Semua kekurangan dokter bumi putra yang kita ketahui, yang
menjadi penyebabnya adalah belum adanya usulan yang dibuat untuk menempatkan
lebih banyak asisten guru di sekolah; perluasan pesat yang terjadi pada poliklinik pada
tahun-tahun belakangan ini, membuat semua itu diperlukan”.
Pada bagian bedah, perkembangan pasien begitu cepat sehingga para murid
harus mulai mengganti perban pada pukul 06.30 pagi, sementara untuk bisa memenuhi
kekurangan pengetahuan tentang penyakit mata para murid sebuah poliklinik harian
khusus bagi pasien mata diberikan hanya 1 jam, yakni antara pukul 15.30 – 16.30. Bila
lembaga pendidikan medis di luar rumah sakit militer tersedia, semakin memungkinkan
untuk memperoleh pegawai non-militer untuk menopang pertumbuhan pendidikan
yang telah diajukan usulannya oleh pengurus lembaga ini. Selain, itu dipenuhinya
usulan itu statusnya berada di luar lingkup kepentingan Dinas Kesehatan Militer,
karena sering bertentangan. Campur tangan langsung Kepala Dinas Kesehatan
Militer dengan urusan intern lembaga ini semakin terbatas. Meskipun juga bantuan
perwira kesehatan sebagai guru harus dihargai. Beberapa permasalahan muncul yang
menuntut peraturan lain demi kepentingan sekolah itu. Kepada mereka yang langsung
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terlibat dalam pendidikan akan memperoleh banyak pengalaman, mereka memiliki
lebih banyak kebebasan bertindak di lembaga pendidikan ini dalam menjawab pilihan
materi para murid.
Jadi, Kepala Dinas Kesehatan Militer menduga berulang kali bahwa pendidikan
untuk mendidik tenaga dokter bumi putra praktis terlalu diperluas, sehingga Roll
menyatakan beberapa alasan: ”Selalu ada perbedaan pendapat di antara pegawai
pengajar dan mereka yang tidak setiap hari berhubungan dengan sekolah. Permasalahan
ini selalu ditemukan bila pendidikan dituntut terlalu tinggi. Akan tetapi terlalu sering
dilupakan bahwa tidak semua pendidikan bisa dianggap perlu untuk menjalankan
praktik, tetapi ini pasti dipadukan seluruhnya dengan keahlian yang tidak diperlukan,
seperti tukang batu yang menghubungkan batu dengan adonan. Hanya dengan cara
ini suatu kebaikan diberikan, yang mudah dipahami dan dipertimbangkan”.
Mengenai kasus penerimaan murid baru, keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Militer bertentangan dengan nasehat direktur dan para guru, dan telah terbukti
biasanya mereka tidak bisa mengikuti pelajaran dan harus diusulkan untuk dikeluarkan.
Hal ini menghambat pendidikan dan mempengaruhi jumlah murid yang harus
dikeluarkan dari lembaga ini, karena kondisinya tidak menguntungkan, sementara
Kepala Dinas tersebut tidak selalu dapat menyetujui usul pemberhentian murid-murid
itu. Roll tentang ini mengungkapkan pendapat demikian: ”Pemberhentian murid tidak
bisa dihindari, juga pada lembaga pendidikan ini. Sementara itu orang sangat jarang
beralih ke sekolah lain, karena murahnya pendidikan di sini (belajar dengan biaya
sendiri sebagai persiapan untuk melakukan praktik swasta di luar dinas pemerintah
baru diizinkan pada 1914) dan memperoleh tunjangan yang besar juga ketika pegawai
memperoleh kesan bahwa tidak semua murid bisa mengikuti pendidikan lebih lanjut.
Dari kelas terbawah bagian persiapan murid yang dikeluarkan tampak jelas, pendidikan
pada sekolah dasar Eropa kini tidak sama sehingga unsur-unsur yang sangat heterogen
muncul di sekolah ini. Para murid adalah anak yang dikirim oleh orangtua mereka untuk
dididik menjadi dokter bumi putra, tidak hanya memiliki keinginan untuk mengikuti
pendidikan medis dengan semua fasilitas yang ada. Dari sana juga kemudian sampai
sekarang mengeluarkan murid yang tidak memenuhi syarat tetap diperlukan. Selain
itu, orang bisa menyiapkan diri untuk mengikuti pendidikan rendah dan menengah,
tetapi kenyataannya tidak selalu cocok untuk memasuki bagian kedokteran di sekolah
ini.
Pemerintah juga menganggap perlu demi kepentingan perkembangan sekolah
itu lebih lanjut dengan memberikan lebih banyak kebebasan bergerak yang dituangkan
dalam suatu peraturan baru, yang untuk pertama kalinya diberlakukan pada 1903.
Pengawasan tertinggi atas lembaga ini diserahkan kepada Direktur Pendidikan, Agama
dan Kerajinan yang dibantu oleh Kepala Dinas Kesehatan dan oleh Inspektur Kepala
Dinas Kesehatan Sipil”.
Pengurusan sekolah diserahkan kepada direktur lembaga itu, yang dalam
menangani persoalan penting harus dibantu oleh dewan pengurus, yang terdiri atas
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para guru sekolah dan guru kepala (kemudian juga para guru lain) dari bagian persiapan
dan direktur yang merangkap sebagai ketuanya. Beberapa persoalan khususnya
diserahkan kepada dewan pengurus, khususya keputusan tentang penerimaan (setelah
ujian masuk) atau pemberhentian murid. Direktur lembaga itu diserahi untuk memimpin
pendidikan kedua bagian sekolah itu dan harus mengajukan nasehat yang dimintanya.
Permintaannya akan dana dan laporan perhitungan serta pertanggungjawaban harus
melalui dewan pengurus. Ujian akhir, yang dahulu dilakukan oleh para guru sekolah di
depan sebuah Komisi Ujian Akhir yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Militer,
terutama dikerjakan oleh sebuah komisi yang terdiri atas direktur sekolah, para guru
yang telah memberikan pendidikan pada tahun akhir pelajaran, di samping tiga orang
dokter dan seorang apoteker yang ditunjuk oleh Direktur Pendidikan. Juga kepada
komisi tersebut diserahkan pengujian atas para dokter asing, apa yang dahulu dilakukan
oleh Dinas Kesehatan Militer.
Arti penting sekolah ini sebagai lembaga pendidikan medis semakin menonjol.
Sebagai keunikan, bisa disebutkan bahwa dalam peraturan di atas para murid “diizinkan”
selama liburan tujuh minggu, “untuk kembali kepada keluarganya atas biaya sendiri”.
Juga ditetapkan bahwa kepada para murid yang lulus atas tanggungan negara akan
disediakan sebuah tas dengan berbagai peralatan bedah, sebuah tas dengan tang
penjepit, sebuah tas dengan peralatan bedah mayat dan sebuah tas dengan peralatan
kebidanan, sementara karena kurangnya perhatian pada peralatan yang belum siap
atau masih harus dicari, dilakukan penggantian dengan peralatan lain.
Suatu pasal penting yang masih dimuat dalam peraturan tersebut, yakni
“Ikatan Dinas” yang disebutkan dalam keputusan pemerintah Nomor 34 tanggal 12
Juni 1901. Meskipun seperti yang disampaikan oleh Roll: ”Juga tanpa “Ikatan Dinas”,
lulusan wajib secara moral untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai pengganti biaya
pendidikan yang telah dinikmatinya”, namun akta ini dianggap perlu bila dokter Djawa
meninggalkan dinas negara tanpa ada penetapan sesuatu tentang ganti rugi biaya
yang telah dikeluarkan. Peraturan baru ini memuat ketentuan bahwa murid calon wajib
setelah memperoleh ijazah dokter bumi putra untuk mengabdi kepada pemerintah
setidaknya selama sepuluh tahun dan masing-masing akan mengikuti penunjukkan
yang dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya para murid bersama ayah atau wali
atau sakit jiwa yang dapat mereka buktikan. Dalam waktu sepuluh tahun atau lebih
setelah pengangkatannya menjadi dokter bumi putra, apabila pendidikan mereka
berlangsung lebih dari 9 tahun, atau diberhentikan dari dinas negara, mereka harus
menyetorkan kembali uang sejumlah f 5.800 kepada negara.
Saat itu dirasakan perlu untuk mencegah mereka keluar dari dinas negara. Akan
tetapi pada peraturan itu masih ada kelemahan sehingga pada bagian penjelasannya
dituntut kerjasama dari para pemuda sekolah dasar, karena mereka adalah para
calon murid sekolah dokter. Pemberhentian sebagai murid sekolah atas permohonan
sendiri dalam peraturan ini tidak diatur, juga tidak dengan ada keharusan untuk
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membayar kembali biaya belajar yang telah dinikmati. Di sekolah itu, peraturan baru
ini menimbulkan beberapa kesulitan, ketika para murid yang dididik menduga bahwa
mereka juga harus tunduk kepada ketentuan baru. Seluruh kelas juga minta berhenti.
Akan tetapi mereka yang risau, kembali menjadi tenang tatkala terbukti bahwa hanya
bagi murid baru saja sistem ikatan itu berlaku.
Sementara itu, setelah pembentukan “Ikatan Dinas”, jumlah calon murid di
sekolah ini selama beberapa tahun menurun jumlahnya. Hal ini terjadi karena diduga
tidak sedikit orang tua murid bumi putra yang salah duga apabila terjadi pemberhentian
anak mereka sebagai murid karena ketidakmampuan mereka dalam belajar. Para orang
tua takut bila mereka diminta untuk membayar kembali beaya pendidikan yang telah
dinikmati oleh anaknya. Selain itu peraturan posisi dokter bumi putra masih perlu
dibenahi. Roll pada tahun 1904 mencatat tentang hal ini: ”Jabatan dokter bumi putra
sekarang ini tidak dipandang oleh anggota masyarakat Jawa, tempat sebagian besar
murid berasal. Seorang dokter bumi putra tidak termasuk priyayi. Selanjutnya terhadap
mereka yang ditempatkan di luar Jawa, ada yang menolak yang mengakibatkan “Ikatan
Dinas” ini menjadi hambatan besar, seperti juga telah disampaikan dalam laporan
tahunan sebelumnya. Penurunan jumlah calon akan menjadi penyebab menurunnya
jumlah dokter bumi putra yang dihasilkan oleh sekolah itu selama beberapa tahun.
Jumlahnya terus menurun sampai di bawah apa yang ditetapkan dalam reorganisasi
1898. Saat itu diperhitungkan 30 orang murid di kelas terendah, suatu jumlah yang
sekarang tidak mungkin tercapai karena turunnya jumlah calon. Semua yang bisa
dilakukan untuk mengatasi factor-faktor merugikan yang disebutkan di atas, juga
dianggap perlu.
Posisi dan kondisi dokter bumi putra jauh sangat membaik. Gaji awal mereka
ditetapkan f 150 per bulan, dengan kenaikan tiga tahun dari f 25 menjadi f 250 per
bulan. Namun, “Ikatan Dinas” untuk sementara tetap dipertahankan, karena jumlah
murid perlahan-lahan kembali bertambah. Sebagai akibat dari penambahan pegawai
yang dipekerjakan sehubungan dengan bangunan baru ini, kita melihat sebagai guru
sipil tetap tidak terikat dengan pemindahan ini yang sepenuhnya diperuntukkan bagi
pendidikan. Pada 1902, dr. C.D. Ouwehand diangkat sebagai guru pengganti direktur.
Sejak 1900 ia ditempatkan sebagai perwira kesehatan di sekolah ini. Ketika itu, ia
mengajar patologi, anatomi dan kedokteran kesehatan dan pada 1902 ia mengajar
Jika Ouwehand pada awal 1906 meninggalkan lembaga ini, dr. P.A. Boorsma lebih
lama bekerja di situ. Pada mulanya sebagai apoteker militer di sekolah ini pada 1896,
ia diangkat sebagai guru tetap pada 1900. Pertama-tama ia mengajar ilmu alam dan
kimia. Namun, setelah 1914 ia hanya mengajar ilmu kimia. Dari 1913 sampai 1917 ia
menjabat sebagai wakil direktur, dan pada 1915 ia diserahi tugas untuk mengerjakan
sebagian pekerjaan direktur. Pada 1919 ia meninggalkan lembaga ini. Status terakhirnya
adalah sebagai guru dalam ilmu kimia. Selanjutnya, ketika Ouwehand cuti pada 1902—
1904, Th. G. van Vogelpoel, menggantikannya sebagai guru sementara dalam pelajaran
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pada 1908 diangkat sebagai guru tetap. Dari 1915 sampai dengan 1917 ia diangkat
untuk menjabat sebagai direktur, dan pada 1926 ia meninggalkan lembaga ini dengan
status terakhirnya sebagai guru anatomi.
Pada 1902 kita melihat Tuan N.W. Francken sebagia guru pada bagian
persiapan, dan pada tahun 1910 dia diangkat menjadi kepala bagian itu. Statusnya
sebagai guru di bagian persiapan didudukinya hingga kepergiannya dari Hindia pada
1922. Penghormatan diberikan kepada tiga orang pekerja yang semangatnya pantas
ditiru oleh para guru dan murid, dan tanpa mereka bertiga lembaga ini tidak bisa
berdiri seperti sekarang ini. Setiap reorganisasi pendidikan seperti terjadi pada 1898,
memerlukan waktu bertahun-tahun untuk menuntaskan kurikulum akhirnya. Jadi
pada 1902-1903 tidak ada dokter Djawa yang dihasilkan oleh sekolah ini, tetapi pada
1903-1904 dokter Hindia pertama (sebanyak 11 orang) menyelesaikan pendidikan
kedokteran selama enam tahun yang juga ahli dalam bidang kebidanan. Bandingkan
dengan dokter Djawa yang ada pada saat itu.
Selain itu bagi dokter Djawa di sekolah ini, kesempatan dibuka sejauh dinas
mengizinkan untuk menempuh ujian tambahan dalam ilmu kebidanan, di mana
mereka bisa memperoleh gelar dan wewenang lengkap dari dokter Hindia. Pendidikan
mereka sebelum ujian tambahan ini mereka peroleh di sekolah ini (kebanyakan selama
aktivitasnya sebagai asisten guru) atau pada dokter Eropa di Hindia, yang untuk
keperluan penambahan itu, mereka diizinkan untuk meminjam peralatan bantu dari
Direktur Pendidikan, Agama dan Kerajinan. Dokter Hindia pada 1904 telah menempuh
pendidikan kedokteran selama enam tahun, ditambah dua tahun persiapan. Dokter
Hindia yang telah menerima pendidikan baru yang utuh (9 tahun), baru diluluskan
pada tahun 1909.
Betapa pentingnya pendidikan ini setelah reorganisasi dilakukan. Hal ini terbukti
dari perbandingan jumlah jam belajar tiap minggu untuk berbagai mata pelajaran dari
bagian kedokteran pada 1895 hingga 1905. Dari perbedaan utama, saya sebutkan
bahwa mata pelajaran berikut ini yang sering gagal dicapai oleh para murid pada
operasi, ilmu kebidanan, penyakit mata, dan anatomi patologi. Untuk mata pelajaran
klinik tidak hanya sekadar lebih banyak waktu disediakan tetapi perlahan-lahan aktivitas
murid sebagai ko-asisten di rumah sakit semakin ditekankan.
Semua tentunya belum berjalan sesuai harapan. Dengan demikian, sejak awal
1903 sampai pertengahan 1905 pada dasarnya tidak ada pendidikan dalam ilmu
tanaman dan ilmu hewan yang diberikan, karena kebutuhan akan seorang guru untuk
mata pelajaran ini belum terpenuhi. Dalam keputusan pemerintah Nomor 38 tanggal
9 Desember 1902 ditetapkan persyaratan ujian akhir. Penerapan kurikulum permanen
telah diberlakukan. Ruang dua guru klinik untuk sementara diperlukan untuk mengurusi
persyaratan ini (1904).
Pendidikan kedokteran kehakiman yang praktis diberikan pada tahun belajar
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keenam, untuk beberapa saat harus dihentikan, karena Jaksa Agung mengajukan
keberatan terhadap disaksikannya penyelidikan oleh orang-orang yang tidak
berwenang melalui sumpah yang diambil untuk merahasiakan hasilnya. Pada awal 1906,
sebaliknya, semuanya kembali berjalan lagi. Untuk sementara berdasarkan kurikulum
( juga ditunjuk sebagai ilmu alam dan ilmu kimia manusia), histology, dan untuk patologi
untuk dilakukan percobaan atas pelajaran itu”.
Memang menurut peraturan, tetap diizinkan apabila para murid terbaik di luar
jam sekolah umum pendidikan akan diberikan pelajaran bahasa Jerman. Namun, untuk
itu sangat banyak murid yang tidak memahami satu bahasa asing pun. Oleh karena
itu, penggunaan buku pelajaran dalam bahasa asing masih belum mungkinkan dan
banyak mata pelajaran seperti ilmu bedah yang, karena tidak adanya buku pelajaran
berbahasa Belanda yang baik, seluruhnya didektekan, yang sangat menyita waktu.
Selain itu, berulang kali terbukti banyak murid yang mendapatkan kesulitan dalam
mengungkapkan pendapatnya dengan menggunakan bahasa Belanda yang baik.
Untuk memenuhi kebutuhan akan buku pelajaran yang mudah dipahami bagi
murid, didahului tulisan para guru, yang dibuat dengan sangat hati-hati dan teliti. Dari
buku-buku yang khususnya diterbitkan untuk pendidikan di STOVIA oleh percetakan
negara selama ini, dapat disebutkan sebagai berikut:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

1890-1891, G.W. Kiewiet de Jonge, Ontleedkunde van de mensch (pada 1901
diperbaharui oleh W. Pauw)
1890, J. Haga, Algemeene Heelkunde
1890, J. Haga, Bijzondere heelkunde, oogheelkunde en operatieleer
1893, C. Eijkman, Physiologie van den mensch (pada tahun 1912 diganti oleh G.P.
Utermohlen)
1893, G.W. Kiewiet de Jonge, Leer der methoden van het klinisch onderzoek bij
inwendige ziekten
1895, J.W.F.J., van Eecke, Algemeene ziektekunde van den mensch
1896, C. Eijkman, B.W. Ferguson dan J.W. van Eek, Leerboek der scheidkunde
1896, G.W. Kiewiet de Jonge dan A. van der Scheer, Leerboek der bijzondere
pathologie en therapie
1900, G. Grijns, Beknopt leerboek der oogheelkunde
1903, P.A. Boorsma, Leiddraad voor natuurkunde

Buku-buku ini jelas mengandung banyak manfaat yang digunakan sebagai
pedoman hingga kini. Buku-buku ini bernilai tinggi. Namun, lama kelamaan kesulitan
semakin mereka rasakan dalam kaitannya dengan penerbitannya. Berdasarkan waktu
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Gambar 17: Korps pengajar awal 1907. Duduk dari kiri ke kanan:HC Nauta, CH Felix, Mej. AF van den berg,
HF Roll (Direktur), GP Utermöhlen, H. van Seventer, NW Francken.
Berdiri di belakang: Ch. J Cornelis, WM Ottow, PA Boorsma, GJW Koolemans Beynen,
Z. Kamerling, PJ de Vlieger, Th. G Van Vogelpoel, M. Abdoel Irsan, JR van der Laan.

yang dikeluarkan untuk menulisnya, tidak lagi sepenuhnya mengungkapkan kembali
pandangan ilmiah. Oleh karena sekolah sebagai satu-satunya konsumen sering harus
menggunakan setumpuk besar buku ini dan harus berbagi dengan generasi murid
selanjutnya untuk menggunakan buku-buku yang sama. Dalam kaitannya dengan
wawasan terbaru yang ada di tempat lain, beberapa buku ini sudah kadaluwarsa.
Selain timbul permasalahan lainnya, yaitu bila terjadi penggantian guru untuk mata
pelajaran tertentu, guru baru tidak selalu mau menggunakan referensi buku dari
pendahulunya. Hal ini terjadi terutama ketika dalam proses pengajarannya, mereka
dapat memanfaatkan buku-buku universitas yang tidak begitu sulit diperoleh, yang
kebanyakan lebih lengkap dan lebih detil. Demikian pula buku-buku dalam bahasa
asing, buku-buku tersebut ditulis lebih sistematis, sehingga tulisan para guru mereka
terdahulu tidak diperlukan lagi. Demikian pula saat itu sering dirasakan kebutuhan
akan buku-buku pelajaran tropis khusus, yang berisi tentang pelajaran bakteriologi
kedokteran tropis De Langen dan Lichtenstein. Sementara itu, penulisan pedoman
praktikum terpisah, karena harus menunjukkan warna lokal, mengingat mereka harus
memperhitungkan peralatan dan materi yang ada di tempat itu. Buku pedoman itu
dianggap tetap bermanfaat.
Pada 1907 sekolah kedokteran di Jalan Rumah sakit diperluas dengan sebuah
bangunan terpisah, yang digunakan untuk pendidikan praktis dalam ilmu kimia,
mikroskop dan ilmu persiapan dokter. Untuk kepentingan itu, lembaga ini memperoleh
dana sebesar dana f 3.000. Pada tahun itu juga untuk pertama kalinya, meskipun hanya
satu jam per minggu dan “sebagai uji coba” pada tahun belajar kedokteran pertama
dirancang sebuah praktikum ilmu hewan dan ilmu tumbuhan. Sementara pada tahun
belajar keempat selama dua jam per minggu diterapkan pelajaran mikroskop klinis.
Pada ilmu kesehatan mata, untuk pertama kalinya pelajaran penyimpangan sinar pada
mata diajarkan.
Pada 1908, dr. Roll diangkat sebagai direktur. Lembaga ini yang seperti telah
diuraikan sebelumnya pantas berterima kasih kepadanya. Dia pergi ke Belanda untuk
memikirkan perkembangan lembaga ini lebih lanjut. Namun landasan yang baik ini
kemudian menjadi layu, setelah munculnya laporan yang diterbitkan oleh Komisi
Persiapan Reorganisasi Dinas Kesehatan Sipil, yang tidak sepenuhnya menganjurkan
reorganisasi sekolah sebagai akibat dari laporan yang keliru yang mereka tampilkan.
Dalam laporan itu tertulis bahwa telah terjadi suatu kemunduran pada karena laporan
yang tidak tepat, yang mereka tampilkan, yaitu suatu kemunduran pada lembaga ini
yang sudah dilaksanakan selama bertahun-tahun oleh para guru yang dipimpin oleh
direktur. Semua itu diperoleh berkat bantuan pemerintah.
Roll juga menjadi orang pertama yang sebelum keberangkatannya bertemu
dengan penggantinya, yang akan mengusahakan dengan sekuat tenaga demi
kepentingan lembaga ini, seperti yang dia lakukan. Agar supaya lembaga ini berjalan
secara maksimal, diusulkan dr. J. Noordhoek Hegt untk menjabat sebagai direktur. Roll
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menulis kepada pemerintah sebagai berikut: ”Dengan penuh kepercayaan, saya berani
menyerahkan kepengurusan sekolah ini dan dengan hati tenang saya akan melihat
lembaga yang selama ini saya rasakan dan saya pimpin selama beberapa tahun, akan
maju”.
Noordhoek Hegt tampil sebagai direktur pada 9 November 1908 di STOVIA.
Tahun-tahun berikutnya terbukti bahwa memimpin lembaga ini cukup sulit untuk
dapat lebih maju lagi. Hegt mengenal lembaga ini dan kebutuhannya; dari Oktober
1899 sampai dengan April 1903 sebagai seorang perwira kesehatan, dia telah bekerja
sebagai guru dalam patologi umum dan diagnostik. Sejak akhir 1902 ia juga menjadi
penjabat direktur. Memang pada April 1903 dia diangkat menjadi direktur institut
Pasteur dan Lembaga Cacar Negara. Akan tetapi juga sekaligus tetap mencurahkan
perhatiannya pada pendidikan calon dokter Hindia. Di bawah pimpinannya, sekolah ini
juga mengalami pertumbuhan.
Pendidikan para murid di asrama mengetuk hati Noordhoek Hegt, terutama
karena selain pengetahuan ilmiah yang mereka perlukan, para murid juga memerlukan
tambahan dari apa yang telah mereka tinggalkan di rumah orangtuanya pada usia
muda. Kadang-kadang mereka tidak kembali dalam beberapa tahun, dan begitu
sering terjadi mereka menghilang di Batavia. Usaha pengajaran banyak dilakukan,
dalam laporan tahunan saat itu dapat dibaca kegagalan usaha untuk mengumpulkan
para murid. Juga ada laporan kegagalan percobaan, ketertiban dan kedisiplinan yang
dipertahankan di ruang rekreasi oleh para murid senior serta yang dilakukan oleh para
komisaris yang secara bergantian bertugas.
Sebaliknya tampak bahwa pelayanan meja belajar berhasil diserahkan kepada para
murid senior. Pada umumnya semangat di antara para pemuda sangat tinggi. Tindakan
yang mereka lakukan dan tunjukkan kepada para guru, biasanya ditampilkan dengan cara
yang sederhana seperti halnya di ruang olah raga. Mereka juga banyak terlibat dalam
pesta memperingati kelahiran Putri Juliana dengan penuh semangat. Sorakan di gedung
pertunjukan, menunjukkan kepada masyarakat bakat para murid dalam menari Jawa,
olahraga, berpidato, seni anggar dan sebagainya. Namun semua ini tidak bisa dibantah
bahwa di luar jam pelajaran, kebutuhan muncul di antara para pemuda untuk menjalani
bimbingan pendidikan yang lebih sistematis. Dalam sebuah surat panjang, yang oleh
Tuan Hegt disampaikan, setelah meninjau kesulitan dari segala sisi, dia pada akhir 1910
mengusulkan agar ada suatu keluarga yang berada di luar pendidikan itu dengan gaji
yang cukup memadai, tinggal di sebuah asrama yang baru dibangun, di mana prianya
sekaligus diserahi untuk mengurus administrasi STOVIA.
Saat itu Hegt juga memiliki rencana untuk membangun sebuah sekolah baru,
yang dibangun di samping rumah sakit pemerintah yang baru dirancang di Salemba,
yang akan menggantikan poliklinik tua di Glodok. Dengan ini rencana Roll dalam
perkembangan lebih lanjut sekolah yang ada di jalan Rumah sakit, akan terwujud. Pada
1909 dewan pengurus di bawah pimpinan Hegt mengadakan banyak pembicaraan
dengan komisi pengawas dari Sekolah Hukum, yang saat itu dipimpin oleh Mr. Pott dan
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karena untuk pembangunan sebuah sekolah medis baru, lahan yang cocok di Salemba
sudah akan disiapkan untuk keperluan Sekolah Hukum. Lahan ini, yang sekarang
terdapat gedung STOVIA, sebagian dimanfaatkan lagi oleh lembaga kita, pertamatama berkat usaha gigih yang dilakukan oleh Dr. Noordhoek Hegt.
Pendidikan mencapai kemajuan pesat di bawah pimpinan Hegt, baik jangkauan
materi maupun metodenya. Untuk ilmu tanaman dan ilmu hewan, belum ada guru
khusus. Guru dr. Z. Kamerling, pertama-tama karena tugasnya ditempatkan di lembaga
lain, yaitu Sekolah Prins Hendrik. Sebagai uji coba pada 1908 latihan praktek dengan
mikroskop dimulai pada tahun belajar pertama kedokteran, suatu perbaikan akan
kondisi sampai sekarang ini, yaitu “terlalu banyak yang dipelajari oleh murid dari luar
dan terlalu sedikit oleh murid dari dalam”. Selama tahun-tahun pertama, sebaliknya,
masih ada dua orang murid yang datang dengan mikroskop.
Dalam anatomi patologi, para murid semakin aktif terlibat dalam kegiatan itu,
tetapi jumlahnya untuk sementara masih terbatas, hanya pada 20 klinik. Untuk mata
pelajaran klinis, banyak buku pelajaran universitas yang digunakan, oleh pengajar ilmu
bedah Leser, oleh internis Von Mehring dan Osler, dan oleh pengajar ilmu kebidanan
Treub atau Runge. Untuk pengetahuan bahasa Jerman di antara para murid, saat itu
banyak perhatian yang dicurahkan. Pada 1909 kami membaca “bahwa seorang dokter
Jerman dari Siam yang bergabung ke sekolah ini, mengungkapkan keheranannya
bahwa beberapa orang murid bisa berbicara dalam bahasa Jerman yang baik dan
sangat membantu pendidikan mereka”.
Di luar negeri, lembaga ini menerima berbagai penghargaan. Panitia pameran
dunia di Brussel mengenalnya, yakni pada 1910 sebuah medali dan sebuah ijazah
kehormatan diberikan atas pengiriman foto-foto bangunan, asrama dan laboratorium,
informasi statistik mengenai perkembangan pendidikan kita, suatu kajian sejarah
sekolah ini, di samping koleksi peralatan anatomi dan model, semuanya disusun oleh
guru Van Vogelpoel. Pada tahun yang sama, wabah kolera di Weltevreden telah meminta
perhatian khusus di asrama. Barak-barak olahraga sementara dijadikan sebagai ruang
makan. Untuk pertama kalinya di Hindia vaksinasi terhadap kolera diterapkan pada
para murid STOVIA oleh Nijland melalui kesepakatan dengan Noordhoek Hegt. Sejak
1913 vaksinasi tahunan terhadap tipus dilakukan. Di asrama STOVIA terbukti vaksinasi
itu membawa manfaat yang besar. Jika dahulu tidak jarang tujuh sampai delapan
murid setiap tahun hilang karena penyakit itu, sejak ini tidak ada lagi kasus kematian
dan hampir tidak ada kematian yang terjadi, meskipun ada fakta bahwa penggunaan
makanan dan minuman di luar rumah berlangsung rutin dan biasanya tidak terkendali.
Pada April 1911 tindakan sangat khusus diambil. Sehubungan dengan kurangnya
dokter bumi putra dan wabah yang saat itu melanda penduduk, wabah pes di daerah
Malang misalnya, atas permohonan pemerintah kepada delapan orang murid dari
tahun belajar tertinggi diberikan ijazah dokter Hindia tanpa harus menempuh ujian
akhir. Pada 1 September 1911 terlihat dr. C. Bakker ditempatkan di STOVIA sebagai
guru dalam ilmu penyakit mata. Saat itu ia masih perwira angkatan darat, sementara
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pada 16 September 1911 Noordhoek Hegt secara permanen diangkat menjadi direktur.
Tentang guru lainnya yang ada pada tahun itu, yang bertahun-tahun lamanya tetap
mencurahkan tenaganya pada lembaga ini, masih ada F.L.C. Weehuizen, yang pada
1911 untuk sementara masih menjadi guru ilmu tanaman dan ilmu hewan, dan perwira
kesehatan A.C. de Kock yang pada tahun sama mengambil alih ilmu kebidanan dari
rekannya dr. G. van Dorssen.
Untuk menempuh ujian akhir di lembaga pendidikan ini, untuk bisa diterima
praktek sebagai dokter Hindia, sejak 1904 para kandidat harus melalui ujian yang
mencakup mata pelajaran kedokteran dalam negeri, ilmu bedah, ilmu kebidanan, ilmu
penyakit mata, penyakit kulit dan kelamin, perawatan luka, kedokteran kehakiman dan
ilmu farmasi. Untuk kedokteran internis, calon harus memeriksa dua pasien, sejarah
penyakit yang dibuat oleh calon difungsikan sebagai titik tolak pembahasan lebih
lanjut dengan tiga orang sub-komisi penguji. Untuk ahli bedah, pertama-tama calon
harus membuat suatu pernyataan bahwa dia telah dua kali membius di bawah pimpinan
seorang dokter Eropa, lima kali membantu dalam pembiusan dan lima operasi kecil
dengan menyebutkan jenis operasinya. Selanjutnya ujian berlangsung atas dua pasien
dan pelaksanaan operasi mayat, dengan laporan indikasi dan kontraindikasi. Pada ilmu
kebidanan, di bawah pimpinannya, setidaknya dua proses melahirkan biasa dan satu
proses melahirkan luar biasa dilakukannya, dan setidaknya lima kasus penanganan
ibu dan anak di dipan melahirkan. Selanjutnya calon harus menjawab lima pertanyaan
secara tertulis, dan memberikan bukti praktis tentang pemeriksaan orang hamil. Selain
itu calon harus menetapkan diagnose gejala, indikasi dan kontraindikasi persalinan
yang ditanganinya.
Untuk kesehatan mata, tidak ada ujian dilakukan sebelum setidaknya dua operasi
mata kecil dilakukan di bawah bimbingan. Selanjutnya ujian diterapkan pada satu
atau dua pasien. Untuk penyakit kulit dan kelamin disiapkan seorang pasien penyakit
kulit dan seorang wanita dan pria yang mengidap penyakit kelamin. Status, diagnose,
argumen, prognosa, dan cara penanganan ditulis dan didiskusikan. Perawatan pasien
sebagai praktek diterapkan pada tiga pasien saat ujian. Bantuan yang diberikan oleh
calon kepada pasien digunakan sebagai titik tolak untuk pembahasan lebih lanjut.
Bahan perban dan peralatan harus bisa disterilkan oleh calon dengan peralatan yang
sangat sederhana.
Kedokteran kehakiman pertama-tama menuntut agar calon di bawah bimbingan
setidaknya mampu melakukan pemeriksaan mayat dan setidaknya tiga visa reperta
bisa disusun. Ujian selanjutnya berlangsung secara teori atau praktek, terbatas pada
apa yang bisa diketahui lewat mikroskop atau kaca pembesar, dan juga mencakup
pengetahuan tentang koleksi dan cara mengumpulkan materi yang penting bagi
pemeriksaan kehakiman. Psikiatri kehakiman tidak ditanyakan. Dalam ilmu farmasi,
calon harus berusaha menunjukkan obat apa yang muncul dalam dosis maksimal dari
bagian farmasi dan bisa menyiapkan resep dengan menghindari kesalahan yang terjadi
dalam dosis atau susunannya.
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Pada mulanya ujian akhir ini hanya berlangsung sekali dalam setahun, yakni pada
akhir masa studi dan seluruhnya diselesaikan. Hanya beberapa orang calon yang diberi
kesempatan agar bisa menyelesaikan mata pelajaran yang kurang di tengah pelajaran
itu. Bagi para murid sebelumnya tidak mudah untuk bisa menempuh seluruh ujian yang
mencakup dua mata pelajaran dibandingkan ujian dokter Belanda (yakni kedokteran
kehakiman dan perawatan pasien) untuk ditempuh sekaligus.
Pada 1912 kondisi ini menjadi alasan untuk memisahkan ujian akhir menjadi dua
bagian. Bagian pertama mencakup kedokteran internis, ilmu farmasi dan perawatan
pasien, yang diselesaikan di tengah akhir studi. Bagian kedua mencakup semua
mata pelajaran lain jatuh pada akhir tahun sekolah. Semakin terbukti bahwa pada
penerapan kurikulum ini, meskipun Roll sudah mengusulkan yang lebih baik dalam
bagian kedokteran yang diselesaikan dalam waktu enam tahun, kenyataannya masih
mengandung banyak kelemahan. Untuk pembagian mata pelajaran yang sesuai dan
kelanjutan mata pelajaran yang ada, belum dapat dilaksanakan secara lebih memuaskan.
diberikan oleh guru dalam anatomi, setelah itu kembali dengan histology dan
patologi umum bersama-sama diserahkan kepada seorang guru lain, seorang perwira
kesehatan. Ketika kembali dipercaya mengajar anatomi patologi dan kedokteran
kehakiman pada akhir tahun 1909 direktur A.E. Sitsen sebagai pengganti guru sipil tiba
di sekolah itu. Akhirnya, pelajaran itu diserahkan kepada perwira kesehatan dalam ilmu
penyakit mata. Dalam beberapa halaman informasi lama sekolah itu, masih diperoleh
kesan bahwa sejak lama orang bisa dengan susah payah memasukkan mata pelajaran

bisa mencurahkan dirinya pada mata pelajaran klinis. Terlepas dari kenyataan bahwa

murid yang bersangkutan tidak memiliki pengantar yang memadai. Mata pelajaran itu
pada tahun kedokteran kedua dimulai, sebelum pengetahuan yang memadai diperoleh

berbicara tentang pertukaran benih, makanan, pencernaan makanan, sebelum para
murid memahami sesuatu tentang putih telur, lemak dan gula. Pemahaman tentang
bahan air arang, atau asam amino tidak dikenal, dan di samping itu unsur kimiawi
harus dimulai sebelum membicarakan sesuatu tentang terang, magnetism atau listrik.
Juga tentang histology dan struktur mikroskop organ, murid yang bersangkutan tidak
memahami artinya. Lima jam seminggu para murid yang kurang terdidik itu dalam
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mungkin melakukan percobaan. Pada tahun berikutnya, para murid yang sama seperti
mengulang kembali, menerima lima jam. Namun, kini didampingi oleh seniornya di
kelas-2, yang kembali harus membahas “berbagai bab”. Enam jam tambahan sebaliknya
syaraf dan indera.
hasil belajarnya yang buruk. Dalam berbagai mata pelajaran, dan tidak sedikitpun di
klinik dikeluhkan tentang kurangnya ketrampilan dalam menggunakan mikroskop dan
kurangnya jumlah mikroskop yang ada. Dengan demikian, mereka kurang memperoleh
meneliti preparat patologi, sebagai akibat dari kekurangan guru dan asisten (bagi
seluruh sekolah hanya ada seorang asisten), kurangnya materi klinik dan patologi
anatomi yang memadai, dan kenyataan bahwa kedokteran kehakiman tidak bisa
bertumpu pada pendidikan awal dalam patologi anatomi, ilmu bedah umum dan klinik
internal.
Saling terpisahnya berbagai mata pelajaran yang tidak sesuai dengan tujuan
kurikulum kedokteran enam tahun dengan keinginan untuk memperbaiki metode
pendidikan dan penambahan guru serta tenaga asisten, akhirnya menjadi kenyataan
ketika pemerintah berencana untuk mendirikan sebuah sekolah dokter kedua di
Surabaya. Untuk itu, dibentuk Komisi Persiapan yang terdiri dari dr. de Vogel sebagai
kepala Dinas Kesehatan Umum saat itu, dr. Hoekstra sebagai Inspektur Pendidikan
Menengah dan dr. Noordhoek Hegt.
Hegt sebagai anggota komisi ini berhasil meyakinkan pemerintah tentang dua
hal:
a. Suatu hasil belajar yang memadai bagi para murid bagian persiapan hanya bisa
dicapai dengan bagian kedokteran tahun ke-7.
b. Sekolah Mulo sebagai bagian pengantar untuk pelajaran kedokteran harus
mengikuti bagian persiapan khusus, dan jika pemerintah ingin mengganti
bagian persiapan ini dengan pendidikan Mulo, saat itu harus mengikuti
pendidikan kedokteran delapan tahun. Hal ini disebabkan karena para murid
memerlukan bahasa Belanda, ilmu pasti (stereometri, goniometri, trigonometri)
dan ilmu tanaman serta ilmu hewan.
Atas dasar usulan ini, bertentangan dengan rencana semula, pemerintah
pada 1913 membuka sebuah bagian persiapan di Surabaya (NIAS), dan merancang
sebuah sekolah kedokteran tujuh tahun. Sementara pada 1913 juga, suatu organisasi
pendidikan serupa di STOVIA dimulai, di mana pada 1923 para murid pertama setelah
lulus sekolah dapat belajar ilmu kedokteran selama tujuh tahun. Selain itu sekolah
dibuka bagi para murid dari semua etnis, baik pria maupun wanita, apakah dengan
tunjangan belajar dari dinas pemerintah atau atas biaya sendiri bagi swasta.
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Gambar 18:
Guru dan murid 1914. Duduk di kursi dari kiri: Nomor 8 Prof. dr. J. Boeke, dosen anatomi, dan nomor 10 dr. J. Noordhoek Hegt (Direktur).

Sehubungan dengan kelulusan ini, gelar yang diberikan pada ijazah akhir diubah
dari Dokter Bumi Putra menjadi Dokter Hindia. Jika dalam reorganisasi 1898-1902
peralihan menuju mata pelajaran klinis dianggap lebih logis. Sementara, kini pada 1913
pertama-tama secara bergantian terjadi peralihan dari ilmu pengetahuan pendahuluan
menuju pengetahuan pra-klinis. Selanjutnya, kebiasaan baik untuk memulai dengan
setahun untuk patologi umum dan dengan mata pelajaran terakhir kembali setahun
untuk ahli bedah dan klinik umum. Kini juga harus diperhatikan pendidikan awal yang
memadai dalam mata pelajaran pengantar. Selain itu berturut-turut (di samping apa
yang telah ada untuk ilmu kimia dan anatomi) praktik lengkap diadakan untuk ilmu
ilmu kesehatan, patologi anatomi.
Metode pengajarannya, dengan demikian seperti di semua sekolah medis
modern adalah bekerja sendiri, mencoba sendiri, belajar menarik kesimpulan dari
pengamatan, mempelajari buku-buku pelajaran teori yang terbatas pada apa yang
kini ada, terutama tidak boleh dilupakan yang mendorong kerja mandiri. Dengan
hak utuh, Hegt juga pada 1913 bisa memberikan jawaban berikut ini ketika diminta
pandangannya tentang pembaharuan pengajaran yang diusulkan oleh anggota
parlemen Scheuer. Menurut dia sistem itu di mana-mana sudah ditinggalkan, kecuali
di Prancis, di mana para murid sebelum disiapkan secara memadai, bisa mendapatkan
kesan klinis. “Kurikulum bagian kedokteran di STOVIA telah berkembang sejak dahulu
dan didasarkan pada pengalaman. Sejauh mungkin dalam urutan mata pelajaran ini
diusahakan agar mirip dengan universitas di Belanda, dan hanya ada suatu perubahan
ketika kondisi Hindia menuntutnya. Suatu perubahan kurikulum hanya bisa dibenarkan,
apabila terbukti bahwa kesalahan mendasar ditemukan, apa yang sampai sekarang
tidak pernah ditunjukkan”.
Metode pengajaran baru yang lebih praktis biasanya kembali juga membawa
beberapa persyaratan. Untuk setiap mata pelajaran, diperlukan peralatan yang
menunjang, ditambah dengan ruangan yang memadai. Kepada para guru persyaratan
yang lebih tinggi harus dituntut, karena seorang tenaga bukan spesialis akan kesulitan
untuk memimpin suatu praktikum. Tugas guru juga lebih berat karena praktik dan
demonstrasi memerlukan masa persiapan. Dengan demikian penambahan jumlah
guru dianggap mendesak, begitu juga jumlah asisten. Formasi pegawai juga ditambah
melalui tindakan Hegt, dan pemerintah. Untuk itu perlu diperlukan kerjasama yang
memadai.
Semakin lama orang mulai menarik diri dari Dinas Kesehatan Militer dan
membentuk para guru spesialis sipil. Jadi kita melihat sebagai bukti usaha dr. R. Lesk
mantan perwira kesehatan, menjadi guru sipil dalam ilmu bedah khusus dan penyakit
kulit dan kelamin. Pada pada akhir 1913 ia mengajar di sekolah itu. Karenanya klinik
pendidikan bedah dari rumah sakit militer dipindahkan ke poliklinik yang telah ada
yang saat itu berada di bawah dr. Hulshoff dan yang disebutkan sebelumnya di Glodok
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Gambar 19:
Poliklik kota di Glodog salah satu bangsal Pasien sekitar 1914

(Batavia). Meskipun jarak dari gedung sekolah tempat poliklinik bedah (dua kali per
minggu) untuk sementara tetap jauh, untuk pendidikan medis banyak keuntungan
yang dapat diperoleh. Materi yang berupa penyakit beberapa pasien semakin sesuai
dengan apa yang dijumpai oleh dokter Hindia dalam prakteknya. Selain itu, juga ilmu
bedah umum yang dahulu ditangani oleh perwira kesehatan yang diserahi untuk
mengajar dalam klinik bagi pemula, juga diserahkan kepada dr. Lesk, yang memiliki
pengalaman bedah di kesatuan dan pendidikan bedah. Setelah pengangkatan dr. Sitsen
menjadi direktur NIAS, pada akhir 1913 pendidikan dalam kedokteran kehakiman dan
patologi anatomi dipercayakan kepada perwira kesehatan M.M.G. Woensdregt, yang
dicatat prememori dalam militer dan diserahkan seluruhnya kepada sekolah. Fisiologi,
yang saat itu diberikan oleh Tuan Sitsen, kembali berganti pengajar dan sementara ini
diserahkan kepada guru dalam ilmu kesehatan mata. Parasitologi dan ilmu kesehatan
belum diberikan sebagai mata pelajaran terpisah, tetapi tetap ditangani oleh dr.
Noordhowk Hegt dalam patologi umum, dan histology.
Pada 1914 ada kelanjutan pembenahan dengan pembentukan staf pengajar.
oleh seorang guru (dr. P.A. Boorsma) masing pelajaran akan diampu oleh satu guru,
yang diharapkan bisa mencurahkan diri di sekolah itu (S.P. Slagter dan P.A. Boorsma).
Untuk kedokteran internis, termasuk farmasi pada tahun 1914 dilakukan sama seperti
yang terjadi pada taun 1913 untuk ilmu bedah. Ada seorang guru sipil yang diangkat
(C.D. de Langen) dan klinik pengajaran dipindahkan ke poliklinik di Glodok. Kepada
guru tersebut segera diserahkan klinik untuk persiapan dan penelitian klinis. Sekolah itu
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juga demi kepentingan pendidikan klinis intern mendapatkan kewenangan atas bahan
pasien dari poliklinik kota. Kesulitannya adalah bahwa poliklinik untuk kedokteran
intern (dua kali per minggu) kembali harus tetap berada di jalan Rumah sakit, dan juga
bahan untuk penelitian kimia dan mikroskop harus dibawa ke sana oleh para murid.
Namun hal itu menimbulkan kerugian besar terhaap keawetan bahan-bahan itu.
memperoleh gurunya sendiri. Pada tahun 1914 penulis ditugasi menjadi guru. Saat itu
juga diserahi tugas pelajaran histology untuk meringankan beban pekerjaan direktur
saat itu dan kemudian dengan pelajaran farmasi, untuk meringankan tugas pengajar
internis. Pengaruh perang dunia segera juga terasa pada kondisi di bagian kedokteran
ini.
Pertama-tama muncul gangguan dalam pasokan peralatan dari Eropa yang
sangat menghambat berbagai macam praktikum, meskipun ada bantuan yang diterima
terutama pada masa itu dari bengkel pos dan telegram yang membuat dan mereparasi
peralatan. Selanjutnya awal pendidikan setelah liburan besar tahun 1914 ditunda
beberapa minggu, karena beberapa tenaga pengajar yang ditunggu kehadirannya dari
Eropa tidak bisa tiba tepat waktu dan orang selain itu masih belum memiliki keyakinan
apakah tenaga pengajar militer, yang masih dimiliki oleh sekolah kebidanan, ilmu
penyakit mata dan apotek, tidak bisa dilepaskan dari lembaga itu melalui mobilisasinya.
Prof. Boeke, yang hadir sementara di sini untuk memberikan pendidikan dalam anatomi
bagi guru van Vogelpoel yang cuti, meminta kembali ke Eropa sehingga pendidikan
ini untuk sementara diserahkan kepada perwira kesehatan F.E. van der Gugten. Juga
pengajaran ilmu bedah, penyakit kulit dan kelamin meminta pergantian. Guru terkait,
seorang kelahiran Austria, telah dikembalikan ke tanah airnya. Untuk sementara,
sehubungan dengan hal ini pengajaran dalam mata pelajaran tersebut dibagi atas lima
tenaga pengajar, yakni Tuan Schoorel untuk bedah klinis, Meurs untuk bedah umum,
Woensdregt untuk bedah khusus, van der Gugten untuk operasi dan ten Brink untuk
penyakit kulit dan kelamin. Selain itu Tuan Woensdregt mengelola poliklinik bedah.
Kondisi ini berakhir pada 1915 dengan pengangkatan Tuan Tj. Wieberdink menjadi
guru dalam ilmu bedah. Penyakit kulit dan kelamin sejak itu diserahkan kepada seorang
guru tersendiri, meskipun dia juga masih belum menduduki posisi guru medis tetap.
Pada 1 Desember 1914, dr. Noordhoek Hegt cuti. Dr. de Vogel yang
menggantikannya sebagai
pejabat Inspektur Kepala Dinas Kesehatan Umum,
dipisahkan dari sekolah itu untuk menangani kegiatan di kantor pusat. Jabatan direktur
sekolah untuk sementara diserahkan kepada dr. P.A. Boorsma, sementara pendidikan
yang diberikan oleh Hegt dalam bidang parasitologi dan kesehatan diserahkan kepada
guru tersendiri, Tuan P.C. Flu, yang ketika itu masih merupakan dokter pemerintah
dan kemudian menjadi direktur laboratorium kesehatan. Kini ia menjadi professor di
Leiden.
Sebagai pejabat inspektur kepala, Hegt pada tahun 1913 masih bisa menunjukkan
jasa penting untuk sekolah itu dengan sejauh mungkin mempercepat rencana
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Gambar 20:
Bangunan depan STOVIA Salemba : Peletakan batu pertama oleh Nyonya van Limburg Stirrum Van
Sminia (26 Agustus 1916) di depan Paduka Gubernur Jenderal.

pembangunan Salemba. Walaupun dengan penuh semangat menyongsong lembaga
baru di masa depan, dia tidak lagi bisa menghadiri peletakkan batu pertama secara
resmi dari bangunan utama (pada 26 Agustus 1916 yang dilakukan oleh Nyonya van
Limburg Stirrum). Kepadanya tidak lagi diberikan banyak kesempatan kecuali melihat
pondasi bangunan. Selama 1915, dia tanpa izin mendadak kembali ke Belanda di
mana dia meninggal segera setelah kedatangannya pada 30 September 1915. Dengan
demikian sekolah ini kehilangan pembentuk watak di antara rekan-rekan guru dan
muridnya, yang menjadi contoh kinerja dan memenuhi kewajiban dengan baik.
Lembaga ini sangat terpandang dan tanpa dia lembaga dan pendidikan medis Hindia
diduga tidak mungkin bisa mengalami pertumbuhan pesat.
Sementara itu pada Pebruari 1915 jabatan direktur STOVIA diserahkan kepada
guru anatomi van Vogelpoel, yang baru kembali dari cutinya ke Eropa. Sementara
itu, sebagian anatomi baru diserahkan dari perwira kesehatan van der Gugten kepada
dr. Kop. Penerapan reorganisasi pendidikan baru diteruskan. Dr. C. Bakker kembali
mengambil alih pendidikan ilmu kesehatan mata dari pengganti sementara dr. G.P.
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Utermohlen. Sejak 1 Januari 1915 jumlah asisten ditetapkan dari 1 menjadi 5 orang.
Kepada guru asisten untuk kedokteran internis, diserahi tugas pengajaran yang lebih
mandiri, yakni dalam diagnose kimia dan diagnose mikroskop.
Untuk melengkapi kebutuhan lainnya, dokter internis dr Langen mendiskusikan
dengan para murid dari kelas belajar tertinggi mengenai persoalan psikiatri umum.
Usaha memasukkan psikiatri dalam kurikulum, sejak 1917 mulai mengarah pada
ditunjuknya seorang guru psikiater tersendiri, yang juga akan menguasai bahan
pasien terkait (pada mulanya diampu oleh dr. A. Gans). Menurut sebuah keterangan
dalam laporan tahunan, pada 1915 para murid senior juga mempelajari arti penting
penyalahgunaan alkohol yang terjadi pada masyarakat bumi putra dijelaskan oleh
guru, atas permohonan pemerintah.
Sejak tahun itu, sebagai tindakan baru dalam ujian akhir diterapkan tidak adanya
izin mengikuti ujian dari calon yang terbukti tidak memiliki pengetahuan awal yang
memadai. Sebaliknya mereka dibebaskan dari ujian pelajaran tertentu bagi calon yang
dalam pelajaran ini mampu mencapai rata-rata nilai minimal 8. Kondisi ini merupakan
akibat langsung dari usaha yang dilakukan oleh para guru dengan
pengujian terus-menerus atau berlebihan pada pelajaran itu.
Jika ini cukup lama, tidak hanya dengan memberikan
ceramah tentang berbagai hal di bidang seni dan
ilmu pengetahuan, kebanyakan diadakan di ruang
rekreasi gedung sekolah oleh para pembicara yang
diundang untuk itu. Meja belajar yang layak juga
disediakan. Program dibuat untuk memberikan
kemajuan pesat selain pendidikan khusus.
Pada 1916 karena alasan yang sama dalam
kurikulum bagian kedokteran juga pelajaran
dimuat dalam literatur Belanda. Dr. R. Broersma
sejak itu berusaha untuk mencurahkan diri pada
pelajaran ini yang lebih maju dan lebih intelek
dibandingkan semua yang terbukti dari rencana
pelajaran.
Perubahan dalam staf pengajar terjadi pada
1917. Perubahan ini tidak hanya disebabkan oleh
perginya dr. Woensdregt sebagai patolog-anatomi yang
digantikan oleh Tuan G.O.E. Lignac, tetapi terutama juga
Gambar 21:
dengan hadirnya orang lain sebagai direktur. Tuan Van
Th. G. Van Vogelpoel
Vogelpoel yang telah memimpin sekolah ini dengan penuh
perhatian pada tahun-tahun yang sulit bagi pendidikan
ini, telah diangkat oleh pemerintah untuk memimpin lembaga ini. Kembali prioritas
diberikan untuk bisa berperan sebagai guru pada pendidikan anatomi, sehingga harus
bisa mencari penggantinya. Sebagai penjabat direktur, pada Mei 1917 hadir dr. E.A.
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Koch, ketika perwira kesehatan kelas-1 yang sebelumnya bekerja dalam pemberantasan
pes, kini menjadi direktur rumah sakit kotapraja di ‘s Gravenhage. Pada kesempatan itu
dr. de Vogel di ruang rekreasi mengucapkan terimakasih kepada dr. Van Vogelpoel,
saat menyerahkan kepemimpinan STOVIA. Pada pesta tahunan yang saat itu diadakan
di akhir masa studi, dari organisasi murid Langen Siswo, organisasi musik, organisasi
olahraga dan kumpulan pemain anggar serta organisasi sandiwara, yang pada 1917
untuk pertama kalinya ditampilkan di kebun binatang, juga para murid lainnya,
mengungkapkan kekagumannya kepada mantan direktur ini.
Sampai dengan 1917 ada kebiasaan untuk menerima tidak lebih dari 25 orang
murid baru per tahun untuk bagian persiapan. Hal ini pada mulanya berkaitan dengan
terbatasnya ruang di jalan Rumah sakit, yang sekaligus harus digunakan untuk asrama
dan kegiatan belajar. Di samping itu, fasilitas pengajaran klinik yang juga terbatas. Satu
lulusan yang terdiri atas 12-15 orang dokter Hindia yang dianggap baik setiap tahun
sangat sulit dicapai. Akan tetapi, kini meskipun ada kesulitan pengangkutan material
dan sebagainya selama tahun-tahun peperangan ini, penggarapan gedung Salemba dan
rumah sakit baru tampaknya terus berlangsung. Pada 1918 suatu usaha pertama untuk
menerima lebih banyak murid dilakukan, meskipun masa pendidikannya mencapai 10
tahun. Hal ini baru terjadi sejak 1928, ketika diharapkan terdapat lulusan yang lebih
banyak. Dalam ujian masuk, meskipun jumlah calon tidak lebih dari biasanya yakni 48
orang, persyaratan khususnya diturunkan. Sebanyak 39 murid yang dibagi dalam dua
kelas parallel diterima di STOVIA. Pengalaman menunjukkan bahwa pada tahun-tahun
mendatang orang menganggap terlalu rendah, karena dari para murid ini tidak ada
yang bisa menjadi mayoritas. Murid tahun keenam kedokteran sekarang ini berasal dari
penerimaan sebelumnya yang hanya menampung 12 orang murid. Pada tahun-tahun
berikutnya percobaan diulangi dengan cara yang lebih benar, yakni dengan menaikkan
jumlah calon peserta ujian masuk sebelumnya dan kemudian dengan berpegang pada
persyaratannya terbukti diperlukan waktu bertahun-tahun untuk bisa memilihnya. Jadi
setelah dengan cara yang belajar terbuka, STOVIA mulai dikenal oleh umum. Pada 1919
dari sebanyak 102 orang calon hanya 39 yang diterima. Hasil penyaringan yang lebih
memuaskan dapat diwujudkan. Murid tahun kelima sekarang berjumlah 28 orang.
Pada tahun-tahun berikutnya prinsip ini tetap berlaku. Murid tahun keempat sekarang
ini berjumlah 40. Tahun ketiga berjumlah 52 orang. Dengan demikian, sejak 1929
diharapkan STOVIA dapat memuluskan 30 orang Dokter Hindia.
Jumlah murid yang ada pada 1917 sebanyak 187 orang. Pada 1925 jumlahnya
naik menjadi 331 orang. Kurangnya pencurahan perhatian terhadap murid terjadi
karena orang sering berpikir bahwa STOVIA setiap tahun hanya meluluskan 12-15
orang dokter Hindia, yang berasal dari 50-60 orang pendaftar. Benar juga bahwa para
murid itu masih berasal dari tahun-tahun yang menerima tidak lebih dari 25 orang
pelamar. Perubahan dalam penerimaan di bagian persiapan baru berlangsung 10 tahun
kemudian di ujian akhir.
Kini kembali pada apa yang terjadi di STOVIA pada sekitar 1917. Kami bisa
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Gambar 22:
Pengurus dan anggota yayasan Organisasi Jawa “Langen Siswo”

menunjuk pada kesulitan yang muncul dalam kehidupan murid karena mahalnya
berbagai kebutuhan hidup yang semakin mendesak. Khususnya harga makanan di
berbagai rumah pondokan yang tersebar di beberapa wilayah, tidak lagi bisa dibeli
dengan uang yang disediakan oleh STOVIA. Kasus kekurangan pangan muncul.
Beberapa kasus TBC akut oleh klinik dikaitan dengan kondisi ini. Dr. Koch yang pada akhir
1917 berusaha menmperoleh tunjangan bulanan f 50 sebagai ganti rugi untuk biaya
pengelolaan ruang rekreasi di asrama, pada awal 1918 berusaha untuk mewujudkan
agar subsidi pangan yang diberikan kepada para murid ikatan dinas dinaikan dengan
f 10 per bulan. Oleh karena itu, para murid bagian persiapan menerima f 30, untuk
murid tahun keempat sebesar f 32,50 dan untuk murid tahun berikutnya f 35 per
bulan. Selain itu kepada direktur diberikan kewenangan f 75 per bulan untuk melakukan
pengawasan terhadap jam makan murid.
Jika para murid Jawa pada 1912 telah mendirikan sebuah rumah pondokan
kongsi, terutama untuk menampung dan mengembangkan organisasi tari dan seni
Langen Siswo, kini keberadaan institusi yang menyediakan jasa untuk melayani lahir
dan batin orang Jawa ini, sedang berusaha mengatasi kesulitan besar. Selanjutnya
orang-orang Sumatra berhasil dalam mengumpulkan dana dan pada awal 1918
kemudian mendirikan sebuah kongsi rumah pondokan di Kwitang (SCS), melepaskan
diri dari pondokan swasta. Rumah pondokan ini penting karena para murid saling
berhubungan satu sama lain dan melengkapi apa yang tidak bisa diberikan oleh
asrama, khususnya yang tidak memiliki fasilitas makan. Sayang sekali bahwa murid lain,
seperti orang-orang Madura karena jumlahnya yang relatif kecil tidak bisa bersamasama membangun sebuah lembaga serupa dengan ketahanan hidup yang memadai.
Secara perlahan di STOVIA juga disampaikan bahwa bagi para pemilik ijazah
akhir HBS ingin mempelajari kedokteran di Belanda, karena kondisi perang, pasti akan
menemui banyak kesulitan. Semakin banyak murid yang masuk STOVIA. Sementara
mereka itu menjadi pendengar. Pada 1918 terdapat 12 orang yang menjadi pendengar
di bagian kedokteran. Mereka menyatakan, terutama sungguh merasa heran, bahwa
memang ilmu alam, ilmu tanaman dan ilmu hewan memerlukan bahan dan metode
lebih jauh daripada yang mereka dapatkan di HBS. Dengan penuh perhatian mereka
mengikuti praktikum dalam mata pelajaran itu khususnya dalam anatomi, histology
banyak mendapatkan bukti pendidikan yang kita nikmati di sini dan lebih cepat bisa
menempuh ujian awal sebagai calon murid. Sebagai dokter kembali ke Hindia, mereka
berulang kali masih menyatakan bagaimana masa STOVIA bagi mereka merupakan
masa yang berguna dan bermanfaat, meskipun mereka tidak bisa memanfaatkan
gedung kita yang baru.
Dalam staf pengajahar, pada pertengahan 1918 kembali terjadi perubahan. Pada
Mei tahun itu, dari bagian persiapan Tuan J.R. van der Laan meninggalkan sekolah
yang telah 10 tahun dilayaninya dan telah bisa mendapatkan pengalaman mengajar
yang penting. Sementara itu pada Juni 1918 penjabat direktur dr. E.A. Koch berangkat
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Gambar 23:
Pengurus dan anggota Organisasi Pelajar Sumatra

ke Eropa. Setelah itu kepemimpinan sekolah diserahkan kepada penulis, yang pada
akhir 1917 diangkat sebagai wakil direktur, yang kini jabatannya dialihkan kepada Tuan
C.D. de Langen. Untuk meringankan tugas pengajaran penulis, yang tetap mengajar
E.E. Creutzberg. Pelajaran yang diampunya yakni histology diserahkan kepada dr. S.
dr. B.C.P. Jansen, yang menjabat sebagai kepala bagian kimia farmasi dari laboratorium
kedokteran.
Bagi para murid menjaga kelangsungan hidup tampaknya menjadi sulit. Distribusi
beras ke rumah pondokan mereka pada awalnya memerlukan perhatian, yang akhirnya
Hindia meminta begitu banyak korban, menyelamatkan asrama dengan para murid yang
tinggal begitu berdesakan. Mungkin penggunaan minuman kumur ikut membantu.
Para murid senior pada masa ini menyediakan diri untuk membagikan sarana obat
di kampung. Pada awal 1919 disusun rencana untuk mengatasi kekurangan tempat
yang semakin terasa di Jalan Rumah sakit. Akibat dari kenaikan jumlah murid, pelajaran
mereka sebagian dialihkan ke Salemba. Walaupun gedung Salemba belum siap, akan
tetapi peralihan sebagian sudah dapat dilakukan. Laboratorium kedokteran yang baru
telah dibangun, di rumah sakit pusat dan sebagian di depan gedung STOVIA terakhir
dibangun. Sementara itu, ruang anatomi sejak lama belum siap.
Rencana dan pembanguan gedung STOVIA di Salemba disusun oleh banyak
guru, masing-masing mengurusi jurusannya sendiri, yang sebelumnya dibicarakan
panjang lebar di berbagai rapat bersama dr. Noordhoek Hegt pada 1914 dan 1915.
Akhirnya dengan cara yang menarik arsitekturnya diwujudkan oleh insinyur PU Tuan H.
von Essen. Meskipun Hegt sendiri dalam hal ini memiliki pandangan terluas, sulit dalam
rancangan bangunan itu untuk menyimpang dari apa yang bisa dilakukan di Hindia.
pelajaran kedokteran terpisah dari penggunaan ilmu pengetahuan medis. Ternyata
ini hanya terjadi ketika laboratorium kedokteran dan sekolah dokter masing-masing
memiliki direkturnya sendiri. Sejak itu ada kebiasaan untuk membawa semua yang
menyangkut penelitian ilmiah dan pengeluaran yang diperlukan ke laboratorium dan
hanya uang dan peralatan ruang yang disediakan di STOVIA sejauh langsung diperlukan
bagi pendidikan. Kenyataan bahwa tidak mungkin untuk menarik garis pemisah antara
penelitian medis dan pengetahuan medis. Saat itu tidak begitu dirasakan karena para
guru kebanyakan adalah perwira kesehatan yang disibukkan dengan pekerjaan klinis.
Mereka tetap tinggal di sekolah, dan selama itu mereka harus memberikan pelajaran
atau harus menangani pasien. Tugas utama mereka berada di tempat lain. Sejauh
masih ada para pekerja ilmiah, penelitian mereka dlakukan di rumah sakit militer atau
laboratorium kedokteran, tetapi bukan di STOVIA. Yang biasanya memiliki tugas utama
di lembaga lain biasanya bukan tenaga medis.
Sejak 1914 dibahas formasi guru “penuh waktu”, khusus untuk sekolah itu.
Sementara kondisinya adalah sebagai berikut: Dalam kaitannya dengan perkembangan
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Gambar 24: Gedung Medis di Salemba.
Pada foto ini masih belum ada bangunan untuk bedah dan kebidanan

Gambar 25: Gedung Medis di Salemba (Pada foto ini belum ada gedung untuk bedah dan kebidanan).

59

60
Gambar 27: Gedung Medis di Salemba (Foto dari Bagian Penerbangan Udara Militer)
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GAMBAR 28: Kongres Kedokteran Timur Jauh ke IV (STOVIA) Agustus 1921)
Berdiri di tengah deret ke II adalah Dr. W. Th. De Vogel, Inspektur Kepala Dinas Kesehatan Umum).

praktik tidak hanya dituntut guru ahli klinik tetapi juga non- klinik. Mereka diambil
demi melengkapi kepentingan fasilitas sekolah, yang sebelumnya telah mempunyai
guru, yakni bisa menjalankan praktik swasta. Tujuannya agar mereka bisa mencurahkan
waktu untuk lembaga ini. Akan tetapi mereka tidak diberikan ganti rugi dan juga
demi kepentingan sekolahnya. Kesempatan yang ada hanyalah untuk membuat dan
melakukan karya ilmiah. Konsesi demikian tidak lagi ada kecuali mengikuti prinsip yang
bisa terwujud pada semua sekolah kedokteran di Asia Timur.
Pendidikan yang bisa menanggung resiko lain itu dipekerjakan dengan model
Eropa dan bukan atas hubungan dengan Hindia. Mereka selalu memanfaatkan
penelitian guru. Tidak hanya karena perbaikan metode, yang diilhami dari pencarian
solusi persoalan ilmiah, mereka berulang kali dimanfaatkan demi pendidikan praktis.
Namun guru juga bisa memberikan pengetahuan, khususnya penemuan baru dan
khusus tentang kawasan tropis atau koreksi dari pengamatan masa lalu yang dilakukan
oleh para muridnya. Akan tetapi karena guru hanya bekerja untuk pekerjaan ilmiah,
yang hanya bisa dilakukan oleh asisten tanpa menurunkan tingkat yang dibutuhkan
untuk pendidikannya dengan menambah ketrampilan praktis, mereka tetap merasakan
kebutuhan itu. Semangat untuk mengikuti pelajaran ini tetap dipertahankan dan
semangat itu mungkin bisa dilimpahkan kepada pengamatnya.
Pada Juli 1919 ruang gambar di gedung Salemba mulai digunakan untuk para
pemula. Demikian pula apotek pendidikan untuk bagian kedokteran juga dibuka
di gedung baru ini. Oleh karenanya, apotek lama di Jalan Rumah sakit tetap ada,
dipisahkan dari bagian ilmu tanaman dan ilmu hewan. Untuk keperluan pendidikan
dalam mata pelajaran ini disediakan model pengajaran dan gambar-gambar yang
bagus, bagaikan sebuah museum yang bisa berdampak lebih baik, terutama bila dr. Z.
Kamerling berhasil dalam mengampu mata pelajaran ini dalam jangka jangka waktu
lama.
Pada liburan besar 1919, murid ikatan dinas untuk pertama kalinya menikmati
aturan baru sebagai murid. Dahulu selama liburan itu mereka bisa kembali ke
keluarganya dengan biaya sendiri. Berdasarkan peraturan baru, mereka dapat
melakukannya setahun sekali atas tanggungan pemerintah. Keputusan yang diberikan
kepada beberapa lembaga pendidikan lain untuk belajar di bagian dinas pemerintah
ini dibuat berdasarkan kenyataan bahwa banyak murid karena kekurangan dana tidak
bisa mengunjungi orangtuanya dalam beberapa tahun belakangan. Ikatan keluarga
yang terhambat ini akan mempersulit mereka dalam menyelesaikan pendidikannya.
Pada September 1919 para murid diberi kesempatan untuk mengikuti seminar
kedokteran pada Kongres Ilmu Alam dengan tarif khusus. Pada November 1919 Rumah
Sakit Umum Pusat di Salemba sudah begitu maju sehingga dr. Hulshoff bersama
pasien dan stafnya bisa mengosongkan poliklinik kota lama di Glodok, dan usaha
klinik bisa dikembangkan dengan persyaratan yang jauh lebih menguntungkan. Cara
bagaimana dr. Hulshoff dan para pembantunya berhasil dalam satu hari mengangkut
300 pasien dengan mobil angkutan yang berjarak delapan kilometer, tanpa ada keluhan
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dari seorang pasienpun, oleh inspektur kepala dr. De Vogel dalam sebuah sambutan di
ruang belajar klinik disanjung dan juga dipuji.
Kini organisasi pendidikan kita wajib untuk menyesuaikan diri dengan kondisi
yang baru. Ruang poliklinik di Jalan Rumah Sakit dikosongkan dan sejak saat itu para
pengajar klinik mengelola polikliniknya di ruang-ruang yang disediakan untuk itu di
Salemba. Akhirnya poliklinik dapat dibuka setiap hari, sebagai ganti dibuka dua kali
seminggu di tempat yang lama. Untuk bagian bedah dan kedokteran internis yang
memiliki ikatan dengan Dinas Kesehatan Militer diputus. Demikian juga untuk mata
pelajaran lain tindakan serupa diambil.
Guru dalam ilmu kebidanan, sejak 1912 diampu oleh dr. A.C. de Kock, seperti
pendahulunya, ia adalah perwira kesehatan. Pada April 1919 ia menarik diri dari
dinas militer di mana sekolah kini bisa menguasai peralatan kebidanan di rumah sakit
militer. Kepemimpinan bagian kebidanan, yang bisa dihadiri oleh dua murid sekolah
ini, dilakukan oleh perwira kesehatan yang berdinas dengan memberikan ganti rugi
berupa uang demi keberlangsungan pendidikan. Memang kesatuan kepemimpinan
bagi para murid sekolah ini agak terancam, akan tetapi tidak ada aturan yang dibuat
untuk menjadikannya lebih baik. Sementara itu, di sisi lain, pendidikan ini tidak dapat
mengabaikan rumah sakit militer, karena klinik kebidanan di rumah sakit yang baru ini
memerlukan waktu untuk bisa berkembang.
Dalam upaya pembentukan dinas kebidanan sendiri di luar rumah sakit militer,
telah diambil kebijakan tersendiri. Seorang bidan ditempatkan di sekolah itu yang
bersama para murid membantu persalinan di kampung. Bila perlu juga disiapkan
bantuan dari guru; Suatu sistem premi diterapkan dengan menjadi anggota organisasi
yang ada di Belanda untuk memperoleh bantuan bagi para wanita miskin yang
melahirkan, dengan perbedaan bahwa untuk keperluan itu di Belanda, premi itu
disetorkan oleh para murid sejak tahun belajar pertamanya, namun di sini premi itu
dibayar oleh pemerintah. Bila harus dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat melalui kepala
kampung, promosi dibuat agar supaya memperoleh perawatan gratis, premi yang
dimaksudkan tersebut ditetapkan sebesar f 7,50 yang diberikan kepada wanita hamil
demi kepentingan pendidikan. Juga dasar-dasar yang diletakkan ketika dr. Boerma
menjadi guru kebidanan sejak 1920, berhasil dikembangkan.
Peralihan klinik kesehatan mata dan poliklinik ke Salemba hampir tidak
mendapatkan kesulitan, karena di rumah sakit yang baru segera bisa diperhitungkan
menampung jumlah pasien mata yang memadai. Pada bulan Mei 1920 dr. C. Bakker
yang sejak 1911 telah dipercaya untuk mengajar penyakit mata, meninggalkan Dinas
Kesehatan Militer agar bisa mencurahkan diri sepenuhnya pada lembaga di Salemba.
Juga untuk mata pelajaran ini, sebuah poliklinik harian didirikan sementara untuk
para murid status ko-asistensi wajib ditetapkan sementara di poliklinik itu selama tiga
minggu. Di situ mereka tidak hanya memperoleh kesempatan untuk bisa mengikuti
perkembangan dan penanganan penyakit mata dan mengikuti semua operasi, tetapi
juga bisa memimpin operasi yang saat itu banyak terjadi.
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Juga pada pendidikan dalam penyakit telinga, hidung dan tenggorokan. Banyak
perhatian dicurahkan pada bagian ini. Ruang pelajaran klinik dengan bentuk ampiteater
di pelataran rumah sakit memungkinkan pasien dari semua bangsal tanpa banyak
pengangkutan untuk ditangani. Pertama-tama ruang ini dimaksudkan bagi kedokteran
internis, tetapi juga mata pelajaran klinik lain seperti bedah untuk sementara diajarkan
sambil menunggu selesainya bangunan-bangunan yang telah dirancang. Kerugiannya
adalah bahwa untuk sementara semua operasi di rumah sakit harus dilakukan di
ruangan yang sama, yang ternyata hanya sekadar penyakit mata. Dengan demikian
sering terjadi antrian.
Klinik kimia dan mikroskop kini dikelola dengan peralatan yang baru di sebuah
laboratorium, yang untuk keperluan itu dibangun di samping ruang klinik demi
kemajuan pendidikan. Juga pendidikan dalam penyakit kulit dan kelamin dikembangkan
dalam skala yang lebih besar, dan guru yang semula hanya membawahi satu poliklinik,
juga diserahi untuk melayani klinik terhadap para pasien terkait yang dirawat di rumah
sakit. Juga untuk mata pelajaran ini, kini setiap hari poliklinik dibuka. Ko-asistensi
ditugaskan untuk jaga di poliklinik. Pada 1920 pendidikan ini digantikan dari dr. K.B.M.
ten Brink kepada Tuan M.J. van Dyke.
Untuk mengatasi kesulitan yang muncul dalam praktik, bahwa dokter Hindia
tidak bisa memberikan bantuan dalam pengobatan gigi lain kecuali penambalan,
kepada dokter gigi yang juga diserahi tugas memberi bantuan pengobatan gigi kepada
pasien Rumah Sakit Umum Pusat. Untuk mengelola poliklinik gigi, diperintahkan
untuk memberikan pelajaran teori dan praktek kepada para murid khususnya dalam
kesehatan gigi. Pada mulanya tugas ini diserahkan kepada Tuan H.C. van Deinse,
namun, sejak 1921 Tuan H.A. Bor diserahi tugas itu. Pendidikan ini dimaksudkan sebagai
pelajaran tambahan bagi dokter Hindia, agar bisa mempelajari dalam penanganan
gigi berlobang yang terisi banyak kotoran, membersihkannya dan mengisinya dengan
semen dan adonan. Hal ini sangat bermanfaat bagi mereka yang berasal dari luar
Jawa, terutama yang tidak mempunyai dokter gigi. Praktik ini sangat bermanfaat bagi
mereka. Jadi tujuan dibukanya poliklinik gigi agar di lembaga ini juga dibuka untuk
mendidik dokter gigi Hindia, yang usulannya sudah dikirimkan sejak 1920.
Sementara itu, pendidikan bagian persiapan dan mata pelajaran pengantar dan
pra-klinik masih berlangsung di Jalan Rumah Sakit. Bangunan di depan STOVIA yang
baru harus diselesaikan, dilengkapi dengan gas, air, listrik dan perabotan. Sehubungan
dengan penetapan jumlah murid yang mencapai 250 orang, diharapkan ruang
asrama dapat ditambah. Pemondokan bagi murid dua tahun belajar terakhir selama
tahun ajaran 1919-1920 ditempatkan di bangsal laboratorium di Salemba. Sementara
peralatan tidur dipindahkan dari gedung yang lama.
Pada 5 Juli 1920 seluruh pendidikan dipindahkan ke Salemba dan oleh karena
itu gedung di Jalan Rumah Sakit seluruhnya disiapkan sebagai asrama, sehingga
pemondokan di gedung pendidikan yang bukan disiapkan untuk itu di Salemba,
tidak diperlukan lagi. Pendidikan sejak saat itu diberikan dapat dikatakan jauh lebih
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menguntungkan. Bagian persiapan, dengan gedung olahraga yang segera diselesaikan,
dilakukan di enam ruang pengajaran di tingkat atas. Di lantai itu juga disiapkan ruang
gambar. Sebelum digunakan, ruang-ruang itu dimanfaatkan untuk ilmu tanaman dan
ilmu hewan (sebuah bangsal besar juga dipersiapkan untuk praktikum, sebuah museum,
sebuah laboratorium kecil, dan sebuah ruang guru). Dari mata pelajaran persiapan
lainnya, ilmu alam menempati ruangan pelajaran teori di atas, ruang praktikum
terpisah, kamar gelap dan ruang guru berada di bawah; ilmu kimia mendapatkan ruang
belajar besar dengan ampiteater,dilengkapi dengan sebuah laboratorium pendidikan
besar, ruang guru, gudang yang semuanya berada di bawah. Seperti ruang-ruang di
dekatnya, apotek pendidikan dan tempat kerja terkait berada di situ.

beganti kepemimpinannya dari dr. Jansen kepada dr. W. Radsma, yang juga menjadi
dan E.E. Creutszberg, histology dan farmasi. Dengan demikian bersama-sama mereka
memperoleh sebuah ruang belajar besar dengan ampiteater, sebuah ruang mikroskop,

guru dan asisten serta ruang gudang barang.
Anatomi belum disiapkan gedungnya. Baru beberapa minggu setelah
kepindahan di Salemba, ruang persiapan besar dengan bagian-bagian terkait (ruang
cuci dan pakaian, ruang penyuntikan, gudang) mulai digunakan. Juga pelajaran teori
sambil menunggu selesainya ruang yang dimaksudkan untuk itu, untuk sementara
ditempatkan di ruang persiapan. Baru pada 1921 ruang ini dan ruang guru serta ruang
asisten bisa disediakan. Sementara ruang museum, ruang belajar baru disediakan
kemudian. Selain itu, pendidikan anatomi selalu menjadi beban dalam menyelesaikan
gedung-gedung di sekitarnya.
Mengenai patologi anatomi, yang disatukan dengan ruang anatomi, bersama
dokter kehakiman diserahkan kepada dr. Mebius, yang pada akhir 1920 untuk sementara
menyerahkan pelajaran patologi anatomi kepada perwira kesehatan J.K. den Heyder
dan kedokteran kehakiman kepada dr. Hindia Marzoeki Mahdi. Guru Lignac pada awal
1920 berangkat meninggalkan Hindia. Akan tetapi menurut petunjuk dari dinas masih
ada ruang seksi lain yang disiapkan, sementara juga ruang guru dan ruang asisten
sudah bisa ditempati. Ruang belajar, ruang praktikum (termasuk praktikum bakteriologi
dan kesehatan, yang pelajarannya pada 1919 dialihkan dari Tuan P.C. Flu kepada Tuan
guru baru dr. Oudendal telah menempati ruangannya setibanya di Hindia (pertengahan
1921).
Walikota Batavia saat itu Mr. Bisschop bersedia menyiapkan mobil angkutan untuk
membantu memindahkan barang-barang koleksi, barang-barang kaca, peralatan dan
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sebagainya. Dengan perabotan di seluruh kompleks itu, pertama-tama juga dibawa
serta apa yang juga digunakan di Jalan Rumah Sakit. Jadi dua ampiteater dari sekolah
lama dipindahkan, satu untuk ilmu alam dan yang lain untuk anatomi. Begitu juga
peti peralatan dan almari museum ilmu alam dan patologi, peti persiapan anatomi,
bangku sekolah untuk bagian persiapan. Namun demikian, dalam kaitannya dengan
perabotan lebih lanjut (pembangunan ampiteater, kursi kuliah, almari museum, meja
laboratorium) harus segera disiapkan.
Jumlah asisten di sekolah ini pada 1920 ditetapkan dari lima menjadi enam
orang. Perluasan prasarana pendidikan yang sejak lama dianggap perlu kini mulai
dibenahi kembali. Jika semula selama bertahun-tahun disediakan dana f 7.200 per
tahun untuk mendukung sarana belajar (termasuk semua buku dan sebagainya yang
disediakan untuk para murid yang berasal dinas pemerintah), segera di gedung baru
ini disediakan sejumlah f 25.000 per tahun, yang disiapkan untuk lembaga pendidikan
medis secara utuh. Bila dibandingkan dengan dana yang disediakan oleh negara lain
tidak terlalu banyak, namun bila dibandingkan dengan sebelumnya jumlah ini sudah
mengalami banyak peningkatan yang patut disyukuri. Kebutuhan peralatan pendidikan
perlahan-lahan juga mulai dipenuhi, sehingga upaya untuk mengatasi pengeluaran
peralatannya sendiri.
Pelajaran pertama di Salemba untuk bagian pengantar, dilakukan perubahan
mendasar dalam kurikulum melalui penerapan tiga mata pelajaran baru, yakni sejarah,
tata negara dan bahasa Inggris. Selanjutnya, di bagian pengantar para murid tidak
terlalu dibatasi pada mata pelajaran yang hanya diperlukan untuk kuliah medis, mereka
juga memperoleh kemajuan sehubungan dengan posisi para murid di masyarakat
Hindia. Hal ini hanya bisa dilakukan melalui pendalaman ilmu berhitung, ilmu tanaman
dan ilmu hewan, yang tetap diajarkan oleh guru dari bagian kedokteran. Bagian
persiapan dengan demikian tetap memiliki jalur khusus yang mereka pertahankan
sebagai lembaga pra-medis pada pendidikan tiga tahun berikutnya.
Tentang tindakan lain yang diambil pada 1920 demi kepentingan para murid,
diusulkan adanya penyediaan dana untuk membiayai usulan penelitian oleh para pakar
dan demi kepentingan penelitian ilmiah. Selain itu sejak Agustus 1920 para murid
ikatan dinas mendapatkan uang makan f 30 per bulan, yang semula f 20 per bulan,
yang jumlahnya kemudian diturunkan lagi menjadi f 25 per bulan sehubungan dengan
kemerosotan harga beras pada Agustus 1922, dan menjadi f 20 pada Januari 1923.
Dengan kepindahan ke Salemba administrasi mengalami peningkatan pesat
dan pembagian dilakukan agar bisa memberikan ukuran otonomi yang dibutuhkan
bagi pertumbuhan pendidikan normal. Di sisi lain dilakukan pemisahan antara gedung
asrama dan gedung pengajaran. Untuk itu juga dirasakan kebutuhan bagi para
administrator bersama isterinya untuk memimpin asrama guna mengurusi kebutuhan
logistik terutama bagi para murid muda. Pada akhir 1920 Tuan G. Teunissen tiba. (yang
pada akhir 1923 digantikan oleh Tuan L. Wesenhage. Sementara Tuan L. Wesenhage
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pada 1926 digantikan oleh Tuan G.H. Saltet). Tentang pendidikan dalam bagian
kedokteran pada masa ini, masih perlu disampaikan sebagai berikut.
Untuk kedokteran internis, pada awal 1920 terbukti bahwa tugas guru di rumah
sakit baru bertambah berat. Jumlah pasien penyakit mata bertambah. Terlalu berat
untuk tetap diserahi tugas mendidik secara penuh, sehingga klinik awal dan diagnose
Lichtenstein). Sementara itu, diagnose kimia dan mikroskop secara resmi diserahkan
kepada asisten dr. Hindia Iskandar, yang sejak lama berhasil memberikan pendidikan
ini. Bila pada pertengahan 1920 ahli internis C.D. de Langen berangkat cuti ke Eropa
dan Prof. dr. W.A. Kuenen yang menyatakan sanggup untuk bertindak sebagai pengajar
dalam setahun, baru pada akhir September kembali ke Hindia. Poliklinik internis
dipercayakan kepada Tuan Lichtenstein dan klinik kepada dr. G.W. Kiewiet de Jonge.
Dengan demikian setelah kira-kira 20 tahun, untuk sementara, diserahkan kembali
kepada sekolah. Pada bulan September, Prof. Kuenen mengambil alih tugasnya dari
dua pengajar tersebut, sementara dr. C. Bakker bersedia di samping statusnya sebagai
guru juga diserahi tugas untuk menjabat sebagai wakil direktur.
Pendidikan dalam ilmu alam antara 1919-1922 tetap dibagi di antara beberapa
guru (D. Laverman, Ch. Agerbeek, Ir. C. Hillen, Dr. S,W. Visser) dengan tidak adanya
guru S.P. Slagter, yang sedang sibuk dengan promosinya di Eropa, ia juga memberikan
bagian persiapan tidak lepas dari mutasi, di mana kami mengingat pemindahan Tuan
P. Tuyn, yang selama bertahun-tahun telah mencurahkan tenaganya pada lembaga ini,
dan penempatan Tuan K. Th. Mollen di sekolah kita yang sampai dengan 1926 tetap
bekerja di lembaga ini.
Enam tahun kini berlalu setelah periode 1914-1915, di mana kebanyakan
guru tetap telah ditempatkan di STOVIA. Pada pertengahan 1921 ahli anatomi Van
Vogelpoel berangkat cuti, setelah menyelesaikan pelajaran anatomi sebelumnya dan
dr. H. Berkelbach van den Sprenkel asisten di Utrecht untuk sementara juga bertugas
sebagai guru dalam ilmu anatomi. Pada akhir 1921 statusnya dalam ilmu bedah untuk
sementara digantikan oleh dr. M.N. Roegholt.
Dengan semua pergantian ini, yang sekarang ini tidak bisa dihindari dalam
sebuah lembaga pendidikan di Hindia, tampak bahwa guru dalam ilmu kimia F.L.C.
Weehuizen, yang juga pada tahun-tahun sebelumnya di sekolah itu sangat terkenal
sebagia guru dalam ilmu tanaman dan ilmu hewan, pada awal 1921 karena sakit, harus
berangkat ke Eropa. Karena kondisinya, ia tidak dapat kembali ke Hindia. Sebagai guru
dalam ilmu kimia, pada mulanya ditunjuk Tuan J.G. Geiger, namun pada tahun yang
sama pendidikan kimia ini diserahkan kepada Ir. W. Burck.
Gedung-gedung dan peralatan sementara itu pada Agustus 1921 telah disiapkan
oleh tenaga asing agar bisa memberikan penampungan yang memadai dalam Kongres
Medis Timur Jauh IV. Tidak hanya lembaga ini yang mendapatkan pujian positif dalam
berbagai majalah internasional, tetapi juga para muridnya yang mendapatkan kesan
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menguntungkan atas prestasinya dalam pertunjukkan yang mereka tampilkan di
Gedung Kesenian di Weltevreden pada 8 Agustus, yang pelaksanaannya dihadiri oleh
Paduka Gubernur Jenderal Mr. D. Fock.
Dengan lembaga pendidikan medis di sekitar Hindia, STOVIA pada tahun ini
menjalin kontak lebih luas, karena penulis mendapatkan tawaran pada awal tahun
untuk melakukan perjalanan studi ke Filipina dan pada akhir tahun pembukaan Sekolah
Tinggi Kedokteran Uni Peking. Sementara itu, Prof. Kuenen kembali ke Belanda. Tidak
hanya bekerja di sini sebagai pengajar, tetapi dia juga telah menggantikan dr. de Langen
sebagai anggota komisi pendidikan medis. Oleh pemerintah, komisi yang dibentuk
pada 1919 di bawah pimpinan dr. De Vogel juga diikuti oleh penulis. diperintahkan
untuk mengajukan usulan tentang lembaga pendidikan tinggi medis di Hindia dan
perubahan yang harus dilakukan sehubungan dengan sekolah kedokteran yang ada.
Pada awal 1922 laporan komisi diterbitkan, yang menunjukkan perkembangan
yang tinggi di sekolah Salemba dengan perubahan bagian kedokteran STOVIA, di mana
komisi bisa juga memberikan penghargaan pada “pendidikan keahlian” medis yang
ada dengan memperhatikan praktiknya, sebagai pendidikan tinggi medis. Bagaimana
orang bisa menggambarkan kondisi di masa peralihan ini dan sejauh mana dugaan
para anggota komisi berbeda jauh dengan dugaannya, bisa dilihat dalam laporan
tersebut, di mana orang juga bisa ditemukan usulan tentang perbaikan pendidikan
tenaga perawat.
Jika STOVIA sampai sekarang hanya meluluskan dokter Hindia pria, pada awal
1922 mereka juga memberikan ijazah kepada Nyonya Marie Thomas sebagai dokter
Hindia pertama. Pada 1912 dia juga diterima di sekolah sebagai murid wanita pertama.
Pada tahun 1924 sebagai rekan wanita kedua tampil Nyonya Anna Warouw. Beberapa
orang menyadari kesulitan apa yang dihadapi oleh para gadis dalam usaha mereka
untuk mendapatkan posisi mandiri melalui belajar tingkat tinggi dalam masyarakat
Hindia, dibandingkan dengan keuntungan yang bisa mereka peroleh. Suatu
penghormatan kepada dua wanita perintis itu, karena hal ini tidak bisa diabaikan. Kami
yakin bahwa bantuan kesehatan sangat dihargai, terutama juga oleh kaum wanita di
antara penduduk Islam.
Tahun 1922 sejauh menyangkut guru masih menyaksikan kepergian guru kita
yang berpengalaman dr. Z. Kamerling, yag juga telah berjasa dengan membuka
jurusan hortus botanicus yang sangat berguna pada pendidikan ini. Saat itu dan juga
diperoleh bantuan dari kebun raya negara di Buitenzorg. Pembagian mata pelajaran
dalam ilmu tanaman dan ilmu hewan yang diberikannya diusulkan diampu oleh dua
guru yang sejak lama telah diusulkan, juga dianggap perlu oleh komisi pendidikan
medis. Dimungkinkan untuk diusulkan kembali. Botani diserahkan kepada dr. A.R.
Schouten, dan zoology kepada Tuan W. van Rooy. Ia menyediakan banyak waktu untuk
menambah koleksi biologi untuk mendukung persiapan praktikum dan menambah
serta memperbaiki peralatan yang diperlukan.
Pada Agustus 1922 kepala bagian persiapan N.W. Francken meninggal dunia
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dan
menikmati ketenangan selamanya
setelah 20 tahun mencurahkan diri untuk
pengembangan
sekolah ini. Tugasnya
kemudian diserahkan kepada Tuan J. Rykse.
Pada September tahun itu dr. C. Bakker
mengambil cuti kembali ke Belanda dan
Tuan J. de Ruyter menggantikannya sebagai
guru sementara dalam ilmu kesehatan
mata. Tidak bisa dilupakan bahwa sebagai
tindakan penghematan pada akhir 1922
juga di poliklinik pendidikan kita diterapkan
suatu sistem pembayaran baru bagi pasien.
Tentang pertanyaan apakah karena ini
pendidikan sangat dirugikan, ada perbedaan
pandangan di kalangan para pengajar klinik.
Akhirnya masih bisa disebutkan
bahwa pada tahun 1922 perbaikan besarbesaran dilakukan di perumahan 210 murid
pondokan di Jalan Rumah Sakit. Gedung
asrama seluruhnya dilengkapi dengan
penerangan listrik, gas, kasa anti nyamuk.
Sementara itu STOVIA bersama sekolah
medis lain, yang gurunya memperhatikan
Gambar 29:
kondisi ini, dalam rapat-rapat tetap bisa
NW Francken
melakukan tukar pendapat khususnya dalam
perbaikan kurikulum. Pendidikan medis baru
dan tumbuh seperti halnya di Amerika, khususnya Cushing, bagian syaraf otak di
Sekolah Kedokteran Harvard, dikatakan ”Harvard tidak jauh berbeda dengan sekolah
medis lainnya, bahwa tidak ada anggota fakultas yang puas dengan kurikulum yang
ada dan sebagai akibatnya kira-kira setiap tiga tahun sekali guru-guru mengajukan
protes dengan kuat untuk mendesak rekan-rekannya agar dilakukan perubahan. Seperti
halnya suatu permainan, di mana kurikulumnya menjadi bola, dan guru praklinik serta
klinik menjadi pemainnya. Klinik di Harvard belakangan ini tidak banyak mencapai
tujuan. Permainan tidak pernah selesai tetapi saya tidak percaya bahwa banyak yang
telah dilakukan, bagaimana kondisinya pada saat itu, karena apabila sebuah sekolah
hanya bermaksud untuk mendapatkan guru yang terbaik di berbagai bagiannya dan
muridnya dengan penuh perhatian dan tidak menampung terlalu banyak orang,
tampaknya produk yang dihasilkan oleh sekolah ini hampir sama, apapun juga bentuk
kurikulumnya”.
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Gambar 30: Raden Gatotkotjo, Raja
Pringondani, Tokoh penting dari Kisah
Wayang Jawa, dipentaskan oleh gardjito,
siswa tahun V, Ketua Langen Siswo

Perubahan kurikulum, yang sejak
Januari 1923 diterapkan di STOVIA, tahun
ketika untuk pertama kalinya dokter Hindia
diluluskan, dengan pendidikan kedokteran
7 tahun dan seluruh pendidikan selama
10 tahun, bertumpu pada pertimbangan
berikut ini. Dalam pendidikan klinik,
keberatan muncul karena bagian pertama
dari ujian dokter Hindia hanya terjadi
½ tahun sebelum bagian kedua. Oleh
Karena itu, masa belajar kedokteran yang
sebenarnya bersama status ko-asisten yang terkait masih berlangsung pada tahun
belajar terakhir. Sementara untuk penerapan teori dan praktek dari mata pelajaran
klinik lainnya ternyata hanya berlaku 1 ½ tahun.
Terbukti waktunya terlalu sedikit. Yang mengherankan hal itu juga terjadi di Belanda
khususnya antara ujian semi-dokter dan ujian dokter, biasanya harus berlangsung
setahun. Selain itu, sehubungan dengan tuntutan praktik di Hindia, kami menemukan
penyakit kulit dan kelamin serta kedokteran kehakiman sebagai mata ujian wajib. Oleh
karena itu, dianggap perlu untuk memulai belajar ½ tahun sebelumnya dalam ilmu
kedokteran dan diakhiri ½ tahun lebih awal. Dengan memperhatikan hal itu pada
persiapan. Saat itu, prinsip yang dianut sejak lama selalu diterapkan, yakni sebelum
patologi umum harus disatukan. Dalam kurikulum baru ini juga pada semester pertama
tahun ajaran keempat, lebih banyak perhatian diberikan pada mata pelajaran, dimulai
dengan patologi umum pada semester pertama tahun itu. Juga harus diperhatikan
agar pelajaran ilmu farmasi dan perawatan pasien tidak lagi dimasukkan dalam tahun
ajaran terakhir. Selanjutnya, parasitologi dan ilmu kesehatan, yang dahulu diberikan
pada tahun ajaran keempat dan kelima, dipindahkan ke tahun kelima dan keenam,
sehingga para murid dengan pengetahuan yang lebih banyak tentang patologi dan
klinik menjadi lebih siap untuk mengikuti mata pelajaran ini. Sejak saat itu ujian semidokter diadakan pada akhir tahun ajaran keenam, ujian dokter diadakan setelah tahun
ajaran ketujuh.
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GAMBAR 31:
Kelompok Pentjak Sumatra

Mengenai aturan sekolah itu sendiri, menurut dugaan, peraturan itu terlalu
akademis sejauh angka-angka yang tidak memadai dalam pelajaran yang penting bagi
praktik seperti kesehatan mata dapat diimbangi dengan nilai yang cukup dari mata
pelajaran lain. Beberapa calon, meskipun memiliki kelemahan dalam pengetahuan
praktis tetap bisa diterima untuk praktik. Tampaknya perlu bagi kita dan lebih baik
secara pedagogis untuk hanya memberikan kewenangan praktik kepada mereka, bila
dalam semua mata pelajaran kecakapan mereka cukup memadai. Selama 1923 juga
sebuah peraturan ujian baru diterapkan. Komisi, dibandingkan dengan sebelumnya,
ada kemungkinan untuk menolak calon untuk jangka waktu lebih lama atau lebih
singkat daripada enam bulan. Sistem nilai lama yang memperoleh nilai ujian terbaik
ditinggalkan dan sebagai gantinya kepada komisi diberikan kewenangan untuk
memberikan penilaian “Dengan Pujian”. Jadi, sejak saat itu tidak lagi hanya dengan
Natal dan liburan panjang ujian dilakukan, tetapi bisa dilaksanakan sepanjang tahun.
Juga mengenai sistem belajar seluruhnya, perlahan-lahan dan bertumpu dari
pengalaman ada usaha untuk sejauh mungkin membatasi aturan-aturan kaku, karena
harus diperhatikan bahwa praktek dokter Hindia tidak hanya menuntut pengetahuan
tetapi juga sifat dan kemandirian. Sesuai dengan tuntutan murid ketika belajar,
dimaksudkan untuk memberikan lebih banyak kebebasan baik di dalam maupun di
luar pendidikan. Murid, dengan empat tahun ajaran tertinggi, sejak lama memperoleh
kebebasan hampir tak terbatas di asrama, hanya perlu dihindari ketika belajar yang
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kurang teratur atau hasil pelajaran yang tidak memuaskan memberikan alasan untuk itu,
dalam kasus yang sama seperti seorang ayah yang bijaksana bisa mengambil tindakan
sehubungan dengan seorang putranya yang sedang belajar. Juga ujian tertulis yang
semula dilakukan pada setiap mata pelajaran diberikan sampai kelas tertinggi empat
kali per tahun, diubah dalam penilaian tiga kali per tahun, dan apa bila mata pelajaran
dan jumlah murid yang ada untuk itu memungkinkan, hanya didasarkan pada penilaian
terhadap karya praktis dan laporan lisan. Dengan cara ini dicoba untuk menumbuhkan
kesadaran pada murid bahwa mereka tidak bekerja untuk memperoleh nilai atau untuk
gurunya tetapi, akhirnya untuk mereka sendiri dan pasien-pasien mereka. Meskipun
terlalu longgar, pengawasan belajar biasanya tidak demikian, selama kepada mayoritas
murid diberikan sejumlah besar dana sebagai dana tunjangan belajar. Juga dari murid
yang dididik dari dinas pemerintah di Belanda, dituntut agar dalam batas waktu yang
ditetapkan, dia harus lulus.
Sementara itu, di antara murid-murid STOVIA ada kesehatan jasmani dan rohani
yang perlu untuk mendapatkan kesempatan mengungkapkan diri dan tidak terikat
oleh aturan-aturan sekolah, seperti yang ditunjukkan melalui almanak STOVIA, yang
pertama kali diterbitkan oleh para murid pada 1923 dan sejak itu setiap tahun selalu
terbit. Karya ini telah membuat penyusunnya menjadi sangat terhormat baik dilihat
dari segi naskah maupun catatannya.
Di antara organisasi murid STOVIA, yang suka dan dukanya dituliskan dalam
almanak itu, kita bisa menyebutkan di samping berbagai organisasi seni dan olahraga,
hal yang baru muncul, yakni Kelompok Debat Medis. Kelompok ini dibentuk pada 1923
atas inisiatif dr. de Langen dan sebagai anggotanya adalah para murid dari masa belajar
paling senior. Mereka juga mengusulkan pembahasan tentang ilmu pengetahuan
medis. Untuk keperluan itu seseorang murid yang telah mempelajari sebelumnya
berperan sebagai kritikus. Jadi dibicarakan juga pertukaran bahan zat, gejala-gejala
kulit bila menderita keracunan salversan, TBC penduduk tropis, lepra dan sebagainya.
Di antara anggota organisasi ini juga diterbitkan majalah medis. Manfaat besar dimiliki
oleh organisasi ini untuk bisa belajar menjadi dokter Hindia, menyampaikan kritik
tentang literatur medis modern.
Pada 1923 diumumkan dan diberlakukan peraturan baru bagi sekolah dokter.
Pertama-tama diumumkan bahwa akan dibentuk komisi pengawasan di setiap
lembaga. Pemerintah menganggap bahwa hal ini perlu dengan mengakui jasa besar
dewan pengurus dalam mengembangkan sekolah dokter. Dalam hubungan sosial
yang berubah dan selalu akan berubah pada tahun-tahun itu, semakin sulit untuk
bisa membebankan tugas yang lebih berat itu ke pundak sebuah lembaga. Juga
diungkapkan betapa tinggi nilainya saat itu bahwa masalah pendidikan tinggi medis
lebih diutamakan. Komisi ini, yang terdiri atas orang-orang terhormat di luar sekolah,
yang diharapkan dapat membela kepentingan sekolah dokter yang dipercayakan
kepada mereka. Semua permasalahan penting yang menyangkut sekolah, yang dibahas
dalam rapat guru juga tidak boleh diabaikan.
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Gambar 32: Guru Jurusan Persiapan (1922) dari kiri ke kanan JC Kok,
NFA Logeman, NW Francken, H Ennen, H. Buriks dan K. Th. Mollen

Peraturan baru ini juga mengatur lebih jauh tentang kondisi belajar para murid
di bagian persiapan dan bagian kedokteran. Selain belajar untuk praktik swasta atas
tanggungan biaya sendiri, peraturan baru ini juga mengubah persyaratan ikatan dinas.
Ikatan dinas dengan Dinas Pemerintah di bagian persiapan dihapuskan. Untuk para murid
di atas rata-rata, sebaliknya, disediakan sejumlah beasiswa untuk bagian persiapan,
tidak ada kewajiban untuk melakukan ikatan dinas dengan Dinas Pemerintah. Untuk
murid di bagian kedokteran justru terjadi sebaliknya dari semula. Bantuan pemerintah
hanya dapat diperoleh sebagai tunjangan dengan memperhatikan Dinas Pemerintah
selanjutnya. Sistem ikatan dinas di sekolah ini masih tetap ada, tetapi dengan perbedaan
besar bahwa setiap murid sepanjang waktu bisa meneruskan belajarnya untuk menjadi
dokter bebas, apabila dia menyetorkan kembali ganti rugi yang diterima dengan bunga
yang berlaku pada saat itu. Sebagai konsekuensi dari peraturan ini, muncul kewajiban
untuk membayar kembali beaya yang telah dikeluarkan apabila murid tersebut tidak
lulus akibat dari tingkah-lakunya sendiri.
Selain itu peraturan ini bisa menimbulkan kesalahpahaman, sehingga
tindaklanjutnya bisa menimbulkan kondisi yang jauh lebih mendesak daripada yang ada
dalam jangka waktu itu. Kembali ada permintaan lima kali setahun untuk menghasilkan
suatu karya tertulis dan apa yang tidak pernah dikehendaki, pemberian nilai terpisah
untuk tingkah laku dan kerajinan, semua persoalan yang jelas tidak termasuk dalam
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praktek medis mandiri pada persiapan, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari pendidikan kedokteran. Tentu saja, hal ini sulit dilaksanakan. Untunglah kebebasan
diberikan sekolah ini untuk menjalankan aturan lama. Kemudian, usulan perubahan
aturan-aturan resmi diajukan, dengan memperhitungkan maksud pemerintah untuk
membuat bagian persiapan dari sekolah dokter dihapuskan karena tidak ada muridnya.
Melalui semua ini, sekolah dokter menduduki posisi yang lebih stabil dari semua sistem
pendidikan di Hindia, yang melenyapkan kesulitan memilih pekerjaan setelah lulus.
Di satu sisi perlu diperhitungkan dengan masa belajar penghubung yang diperlukan
bagi para alumni MULO. Di sisi lain dengan keinginan untuk memperpanjang masa
belajar rumah sakit dengan ½ tahun, bisa mendapatkan lebih banyak waktu bagi para
ko-asistensi dan untuk memanfaatkan data pasien yang lengkap (yang memiliki daya
tampung 1000 dipan) demi perkembangan pendidikan ini. Sebuah usulan panjang
lebar diajukan untuk pembenahan kurikulum apabila harus menerima murid lulusan
MULO. Tentunya diperlukan waktu selama delapan tahun walaupun ada kemungkinan
juga diperlukan waktu enam tahun untuk menyetarakannya dengan sekolah menengah.
Setelah 1924, tidak ada murid baru lagi yang diterima di kelas persiapan. Di
bagian persiapan hanya tersisa kelas-3 yang pada tahun berikutnya kelas ini juga

rumah sakit pendidikan dan pengaturan yang baik dari para guru klinis di rumah
sakit itu. Kerjasama dengan dr. A.A. Hulshoff patut disyukuri. Akan menjadi lebih
baik apabila memberikan kesempatan dan saling menyesuaikan dengan masa depan
dengan para guru klinik. Hal ini terjadi pada 1924. Setelah kembali ke sekolah ini para
guru memperoleh pengalaman selama beberapa tahun di Eropa. Setiap guru klinik
diangkat menjadi kepala bagian di rumah sakit, mengatur perawatan, opname dan
keluar masuknya pasien di bagiannya. Sarana bantuan khusus yang diperlukan untuk
pendidikan disediakan dan dibiayai oleh STOVIA, Rumahsakit Umum Pusat. Mereka
akan saling bekerjasama untuk memberikan sarana dan bantuan lain di samping
tenaga pembantu yang dibutuhkan untuk melayani masyarakat.
Guru dalam patologi anatomi saat itu juga secara resmi diangkat menjadi
kepala bagian patolog-anatomi di rumah sakit. Perlu disebutkan bahwa setelah saling
bersepakat, masa ko-asistensi klinik bagi murid sejak 1925 diatur sebagai berikut:
- kedokteran internis 2 bulan;
- neurologi 1 bulan;
- bedah 2 bulan;
- kebidanan 1 ½ bulan;
- penyakit kulit dan kelamin 1 bulan;
- klinik mata 1 ½ bulan;
- dan berbagai cabang kedokteran 1 bulan.
Meskipun pada tahun-tahun terakhir juga STOVIA tidak bisa lolos dari
penghematan, gejala-gejala lebih lanjut dari pertumbuhan dan perbaikan dengan
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mudah dapat diketahui. Pertama-tama masih tetap dapat disebutkan penggarapan
dan struktur bangunan untuk kepentingan bedah dan kebidanan di lahan milik Rumah
Sakit Umum yang digunakan oleh guru Wieberdink dan Boerma pada 1925. Juga di
bagian kesehatan mata masih tersedia lebih banyak ruang. Selain kamar operasi, kamar
pembalutan, infrastruktur steril, laboratorium, dan ruang guru, di kedua bangunan ini
terdapat sebuah ruang belajar dengan ampiteater, yang menawarkan tempat kira-kira
muat untuk seratus pengguna. Meskipun kedua bagian ini dirancang lebih kecil daripada
rencana semula, namun memenuhi kebutuhan yang diajukan untuk menangani pasien
dan untuk kepentingan pendidikan. Oleh karena itu layak untuk disyukuri.
Hal serupa juga bisa dikatakan sehubungan dengan rumah hewan percobaan
yang digunakan pada 1926, bahwa suatu perumahan dan pelayanan yang memadai
patologi yang tidak bisa mengabaikan pendidikan dan penelitian. Mengenai kontak
yang kembali dijalin oleh beberapa orang guru dengan pihak luar, semakin banyak
pengenalan dan koneksi yang diberikan pada lembaga ini. Yang pantas dicatat adalah
perjalanan dr. Oudendal dari lembaga kanker Hindia Belanda ke Eropa dan Jepang,
pengiriman Tuan de Langen ke kongres kesehatan tropis di Singapura dan Tokyo,
sementara penulis pada tahun 1925 menerima kesempatan untuk mengunjungi
sejumlah sekolah medis di Amerika Serikat dan menghadiri beberapa kongres di sana.
Staf guru pada tahun-tahun terakhir masih mengalami perubahan penting. Pada
awal 1923 dr. M. Th. Koks ditempatkan di lembaga ini. Dia bergabung dalam pengajaran
kimia organis dan non-organis, farmakognosi dan farmasi, yang dia ambil alih dari Ir.
Burck dan Tuan Boomsma. Ketika mata pelajaran ini semakin mantap, pengaruhnya
bisa dimanfaatkan untuk pertumbuhan koleksi pendidikan yang terkait. Salah satu dari
guru yang paling maju, Tuan J.C., Kok pada Oktober 1923 meninggalkan sekolah karena
Untuk melakukan penghematan, pendidikan dalam ilmu tanaman dan ilmu hewan
setelah kepergian dr. Schouten karena cuti dan Tuan van Rooy yang sebagai dokter
hewan pemerintah tidak lagi bisa ditempatkan di bawah STOVIA, untuk sementara
kembali ditugaskan seorang guru, dr. D. de Visser Smnits (1925). Kini dr. Schouten
kembali tetapi menjadi guru mandiri untuk setiap mata pelajaran demi kepentingan
pendidikan, persiapan dan kepemimpinan praktikum, pembukaan museum dan
perawatan kebun raya.
Pendidikan dalam parasitologi dan kesehatan pada 1923 melalui kepergian
Tuan H.W. Hoesin dialihkan pertama-tama kepada Tuan W.F.R. Essed dan setelah itu
kepada Prof. E. Rodenwald (1925). Dalam pelajaran pengantar klinik diserahkan dari
Tuan Lichtenstein pada 1924 kepada Tuan E.R.A. Luyke Roskott. Sehubungan dengan
kenaikan pesat persalinan di kota pada awal 1924 diangkat dua bidan dan pada 1925
kejasama dilakukan dengan dengan bidan ketiga dari organisasi Cina “Jang Seng Ie”.
Pada akhir 1925 Tuan C.D. de Langen yang telah mencurahkan tenaga terbaik
dalam pendidikan kedokteran internis selama sepuluh tahun dan usaha klinik di
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poliklinik, dan yang telah memiliki peran penting dalam meluluskan para dokter Hindia,
diangkat pada Institut Tropis Leiden-Rotterdam. Sebagai guru STOVIA dia digantikan
oleh Tuan P.H. Olivier, yang sebelumnya menjabat sebagai direktur Rumah Sakit Umum
di Semarang. Dilihat dari sudut para guru medis, terjadi perbaikan penting setelah
dikeluarkannya peraturan gaji baru pada 1925. Kondisi yang ada, sejak bertahun-tahun,
mereka digaji lebih rendah daripada guru sekolah menengah. Juga penggajian dokter
Hindia saat ini diletakkan pada peringkat yang lebih memuaskan.

Gambar 33:
Perjalanan dengan Kapal Pemerintah “Sirius” ke Pulau Onrust 8 Mei 1926.

Karya ilmiah semakin banyak dibuat oleh para guru dan asisten kita, sejauh
tugas pendidikan mereka yang berat memungkinkannya, terutama pada tahun-tahun
terakhir ini. Sebagian karya mereka diterbitkan dalam majalah kedokteran Hindia dan
laporan Dinas Kesehatan Rakyat. Sementara di STOVIA pada 1922 terdapat suatu
bundel laporan khusus tentang penerbitan ini, yang kini disibukkan kembali dengan
penerbitan-penerbitan lainnya. Sebagian karya ilmiah ini juga muncul dalam berbagai
kuliah yang diberikan oleh para guru dan asisten. Para murid senior menunjukkannya
ketika mereka diberikan kesempatan. Mereka bisa menghasilkan karya ilmiah yang
baik. Ini juga terbukti dalam proses belajar mereka di Belanda, ada beberapa di
antara mereka yang lulus. Di Belanda mereka dieprsamakan dengan dokter asing dan
langsung diterima dalam ujian dokter prektek. Dalam waktu 1 – 1 ½ tahun mereka
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GAMBAR 34: Gedung Depan STOVIA digunakan 5 Juli 1920

memperoleh gelar Belanda, yang sekarang ini sudah mulai dikenal umum.
Para murid sekarang ini seperti yang jelas terbukti berada dalam posisi yang
jauh lebih baik daripada pendahulunya. Kami sepenuhnya percaya bahwa mereka
tetap mampu menjawab tuntutan yang diajukan oleh para dokter di negara ini, baik
mengenai pengetahuan maupun sifat dan peradaban. Jika kita berpikir bahwa nilai
lembaga pendidikan kita diukur menurut tindakannya, orang bisa mengenalnya melalui
buah yang masih berada di pohon.
Begitu juga sekarang ini yang terpenting dari kehidupan lembaga kita bisa
dituliskan dan pembaca bisa menilai sejauh mana mereka itu sekarang berada. Mereka
tidak menduga bahwa pertumbuhannya sempurna. Keinginan untuk maju selalu ada
karena tidak ada usaha lain bagi kehidupan yang lebih baik selain terus maju. Bila hal
ini berhenti, berarti telah terjadi suatu kemunduran.
Marilah kita menyebutkan beberapa keinginan: penambahan jumlah asisten.
Masih pada 1925 jumlah asisten ditambah dan tenaga medis diperbantukan pada guru,
sehingga kini tersedia dua tenaga pembantu di bagian anatomi. Keduanya bersamalagi untuk patologi anatomi dan kedokteran kehakiman. Untuk mata pelajaran klinik
kini lebih lengkap daripada sebelumnya, sehingga dapat diketahui bahwa kelangkaan
tenaga medis di Hindia akan mempersulit penambahan staf. Kita sangat menghargai
apa yang telah dilakukan, walaupun banyak bantuan hanya diberikan untuk pelajaran
dan untuk memimpin ko-asisten yang diperlukan. Kini kita berada dalam masa
peralihan dari kelulusan tahunan dari 10-12 orang dokter Hindia menjadi 25-30 orang.
Sehubungan dengan itu, jumlah murid di rumah sakit ini jauh lebih banyak daripada
sebelumnya. Melalui pertumbuhan rumah sakit ini, selain pekerjaan rutin, pekerjaan
para guru klinik pun ikut bertambah.
Keinginan beralasan terhadap sebuah lembaga kesehatan mata yang terpisah
dan dan dibentuknya klinik psikiater. Keduanya bermanfaat baik bagi pasien maupun
bagi pendidikan. Dalam waktu dekat, beberapa bagian seperti patologi anatomi,
memerlukan lebih banyak ruang. Keinginan untuk bisa menawarkan perumahan yang
lebih baik bagi para murid ikatan dinas, kini dalam waktu singkat bisa dipenuhi karena
murid termuda dipindahkan ke Yayasan Jan Pieterszoon Coen dan yang tertua ke
asrama Pegangsaan. Kompleks di Pegangsaan, dahulu adalah asrama Sekolah Hukum,
juga diubah untuk dijadikan asrama murid di masa mendatang.
Kembali ditemukan persoalan tentang pendidikan tinggi ini. Sekolah tinggi medis
dalam waktu singkat berkembang di Salemba. Berbagai persoalan menonjol muncul,
yang juga diusahakan diselesaikan oleh STOVIA. Dengan cara apapun pendidikan
medis sekarang ini telah berubah menjadi pendidikan tinggi, dengan cara apa pun para
murid diberikan semakin banyak kesempatan untuk menulis karya ilmiah di samping
diperlukan pengetahuan kedokteran yang memadai. Semuanya terbukti dalam praktek:
”Apa yang muncul, apa yang lenyap, tidak tergantung dari suatu peristiwa. Masa lalu,
tergantung masa kini. Dan saat ini apa yang terjadi”.
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Gedung-gedung Stovia
Ir. J.F. van Hoytema

A

da sedikit gejala yang begitu jelas menandai perkembangan pendidikan medis
di negara ini seperti tampak pada pertumbuhan gedung-gedung tempat
pendidikan berlangsung. Pada saat orang menggunakan barak-barak di dekat
rumah sakit militer tempat sekolah untuk mendidik para dokter Hindia dibuka, dan
ketika mereka tinggal bertahun-tahun lamanya, kemudian gedung-gedung di Jalan
Rumah Sakit tempat sekolah dan seluruh asrama ditangani, setidaknya pada tahuntahun pertama keberadaannya, dibandingkan dengan kompleks gedung yang sesuai
persyaratan modern di jalan Salemba tempat sekolah itu sekarang berdiri, maka orang
mendapatkan kesan mendalam tentang kemajuan yang telah dialami selama bertahuntahun.
Kini sebuah sekolah perlahan-lahan berkembang, sementara perubahan menuju
pemukiman baru terjadi pada saat tertentu. Namun, rumah yang baru dan mahal tidak
akan pernah didirikan bila selama bertahun-tahun rumah asli dirasakan terlalu kecil,
terlalu tua atau sama sekali sudah tidak sesuai lagi. Sekolah yang selama ini berdiri
berdesakan dengan tembok-tembok yang mengelilinginya, begitu lama bersandar pada
ikatan perumahan yang lemah sampai pada akhirnya diputuskan untuk mendirikan
sebuah bangunan modern yang besar dengan harapan lembaga ini akan meningkat
dengan pesat dan jangkauannya bisa diperluas. Dalam pembangunan gedung baru ini,
tidak lagi dihemat baik tenaga maupun biayanya sehingga bisa diduga bahwa di Hindia
hanya sedikit proyek bangunan yang mampu dibangun melebihi kompleks Stovia baik
dalam tujuannya maupun wibawanya.
Akan tetapi, jika kini kita beralih pada gedung tua di Jalan Rumah Sakit,
dalam aspek historis bangunan ini adalah yang terpenting. Dari dalam temboknya,
mantan murid STOVIA selama bertahun-tahun menjalani kehidupan mereka dan
juga pasti penting, bagi semua dokter Hindia yang terikat pada kenangan ini. Mereka
tidak bisa menghilangkan nostalgia ini dari kehidupannya. Setelah 1808 dimulai
dengan pembuatan rencana untuk sekolah ini, baru pada awal 1900 orang mulai
melaksanakannya.
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GAMBAR 36: Gedung Sekolah di Jalan Rumah Sakit di samping Rumah Sakit Militer 1902.
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Sebelum ini sekolah ditempatkan di sejumlah gedung dan barak yang terletak
di lahan rumah sakit militer. Namun, sekolah yang tumbuh pesat ini menuntut
perluasan ruang. Sehubungan dengan tingginya beaya, mungkin orang belum segera
memutuskan untuk mendirikan sebuah gedung baru jika tidak disediakan dana f 128
ribu untuk membangunnya oleh tiga orang yakni Tuan P.W. Janssen, J. Nienhuys dan
H.C. van den Honert. Sejak saat itu, pembangunan gedung ini tidak lagi terhambat dan
rencana semula bisa dilaksanakan di bawah pimpinan Tuan H.F. Roll, yang menjabat
sebagai direktur sekolah.
Sebagai kompleks sekolah yang baru, demi kepentingan pelajaran praktik
kedokteran harus terletak di dekat rumah sakit. Untuk keperluan itu ditunjuk lahan
militer terbuka di sebelah selatan rumah sakit yang disebut sebagai Taman Rumah
Sakit. Kemudian diperluas dengan lapangan militer yang terletak di sebelah barat
kebun yang saat masih berfungsi sebagai tangsi penimbunan besi dan sebuah bangsal
rumah sakit. Dalam pembangunan itu, diperhitungkan bahwa para murid dari tahun
ajaran tertua kira-kira 20 jumlahnya, ditempatkan di ruang tersendiri sementara 180
murid lainnya ditampung di ruang tidur dengan luas 8,75 meter persegi per murid.
Seluruhnya dikerjakan oleh kesatuan zeni di bawah pengelolaan sendiri dan
diciptakan kesan mirip tangsi, karena ruang belajar dan ruang tidur dikelompokkan
di sekitar sebuah ruang dalam tempat rekreasi dilakukan. Tembok-tembok ke arah
jalan jarang yang dilengkapi dengan bingkai jendela, dua gerbang memberikan jalan
masuk ke kompleks itu. Dari dalam sebaliknya tampak jauh lebih menarik; pelataran
dalam cukup lapang dan luas, ruang-ruang seluruhnya terbuka menghadap pelataran
dalam. Sepuluh tahun kemudian lembaga ini dirasakan terlalu kecil dan orang bisa
mengharapkan mendapatkan perumahan baru. Akan tetapi kembali sepuluh tahun
dibutuhkan sebelum orang bisa memperolehnya.
Kini sesuatu bisa disampaikan tentang kompleks Salemba. Ketika pada 1910
dilakukan pembelian pesanggrahan Tanah Padri yang terletak di samping pabrik candu
oleh negara, atas desakan dr. J. Nordhoek Hegt diputuskan tidak hanya menggunakan
lahan ini untuk pendirian sebuah rumah sakit umum yang besar, untuk menggantikan
poliklinik kota lama di lapangan Glodok, tetapi juga untuk mendirikan sebuah bangunan
baru untuk sekolah pendidikan dokter bumi putra. Disampaikan juga bahwa untuk
membangun bangunan yang luas dan menjulang di wilayah ini, menurut penafsiran
harus dikeluarkan beaya sebesar antara 4 dan 5 juta Gulden, di samping memerlukan
waktu persiapan yang lama.
Beberapa kali rencana dibuat dan beberapa kali pula rencana ditolak. Persyaratan
yang paling modern diajukan dan ditetapkan rancangannya, walaupun masih harus
menunggu sebelum pembangunan dimulai dikerjakan sebagai akibat dari tuntutan
yang lebih modern. Misalnya, masih menunggu waktu yang lama sebelum dimulai
aktivitas pembangunan ini. Pesanggrahan itu sendiri untuk sementara berisi perkantoran
direksi bangunan yang akan dirobohkan kemudian. Sehubungan dengan hal tersebut,
pelaksanaan pembangunan dilakukan begitu terencana sehingga sebelum bangunan
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GAMBAR 37: Situasi Kompleks Rumah Sakit Umum Pusat ,
Laboratorium kedokteran dan STOVIA di Salemba, Weltevreden
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depan rumah sakit dan laboratorium kedokteran dimulai, pondasi dibuat untuk
bangunan utama STOVIA, dengan sisi depan menghadap jalan Salemba sementara
bangunan lain dengan sisi depan menghadap ke boulevard Kramat-Pegangsaan yang
saat itu baru dibuka.
Meskipun selalu ada usaha untuk mempercepat pembangunan, proyek itu
berulang kali mengalami hambatan serius karena pengangkutan material dan peralatan
dari Eropa dan Hindia menjadi sulit akibat perang. Jadi tampak bahwa baru pada 5 Juli
1920 sebagian ruang-ruang baru bisa digunakan. Sejak awal, Gubernur Jenderal Hindia
Belanda dengan penuh perhatian mengikuti kemajuan bangunan dan memberikan
perhatian yang besar. Pada 26 Agustus 1916 muncul Nyonya van Limburg Stirrum di
depan Paduka dengan tangannya sendiri meletakkan batu kenangan di sayap gedung
yang saat itu baru sebagian selesai. Upacara khidmat yang mengesankan ini pasti tidak
akan dilupakan oleh para murid STOVIA yang hadir pada saat itu.
Penampang sekolah yang terdiri atas dua tingkat ini menunjukkan suatu bentuk
bangunan tengah dengan yang di kedua ujungnya terdapat sebuah sayap. Ketika kita
memasuki ruang utama, melalui serambi muka sampai pada ruang tengah yang luas,
terdapat tangga rumah yang besar menghubungkan keduanya. Tampak di ruangan
ini cahaya masuk melalui sejumlah bingkai jendela kaca yang dipasang dengan timah,
dengan simbol ular dan symbol kedokteran lain yang menjadi motifnya. Selain beberapa
ruangan yang diperuntukkan bagi direktur, administrasi dan guru, di bangunan tengah
terdapat ruang belajar dan laboratorium. Ruang baca terdapat pada kedua sisinya
yang bisa dicapai melalui sebuah beranda lebar yang memiliki ventilasi sangat besar.
Ruang-ruang besar dilengkapi dengan ampiteater, yang menawarkan tempat
untuk 100 orang. Bagian Sayap mencakup laboratorium dan kamar kerja, tempat
penyimpanan, museum dan toilet kesehatan yang sangat diperlukan. Di setiap sayap,
sebuah anak tangga memberikan jalan masuk langsung ke loteng. Pada tanah yang
ditinggikan, balai muka dengan tangga rumah yang lebar menjadi titik tengah pelataran
itu; di loteng, titik tengahnya dibuat aula dengan hiasan sederhana. Di tanah lapang
ini para murid menjadikannya sebagai tempat berkumpul. Rapat-rapat, pertemuan
upacara, ceramah dan sebagainya diadakan di sini; berbagai jenis pidato di sini bisa
dilakukan yang mencakup publik luas. Bangsal ini menjadi titik tengah gedung, juga
menjadi titik tengah dari kehidupan bersama para murid, organisasi mereka dan pestapestanya.
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GAMBAR 40: Gedung Depan STOVIA (Tangga naik)

Dari sudut pandang teknis bangunan, informasi berikut ini perlu disebutkan.
Dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap matahari, sayap yang
menghadap ke timur dan barat dilengkapi dengan beranda atau atap menjorok.
Sebaliknya di sayap utara dan selatan, di mana matahari menyorot selama terbit dan
terbenam, jendela dilindungi dengan penutup tembok yang menjorok ke depan, apa
yang disebut sebagai penopang tembok, yang memberikan pemandangan sangat kuat
pada sayap samping.
Tembok hampir seluruhnya dibangun berasal dari batuan semen yang dibuat
sendiri, lantai terdiri atas beton berlapis yang dilapisi dengan tegel semen. Marmer
terletak di serambi muka yang sesuai untuk hiasan dinding bawah, tangga dan di aula
dipasang marmer tradisional untuk menghubungkan kedua ruangan itu. Untuk atap
penutup, dipilih genting kaca biru, dengan kualitas istimewa. Ini semua diambil dari
Belanda dan sangat sesuai. Selain bangunan muka, yang telah digambarkan di atas
ini, di kompleks luas lembaga Rumah Sakit Umum Pusat masih menampung sejumlah
bangunan yang hanya didirikan untuk pendidikan kesehatan atau dimanfaatkan
untuk rumah sakit sekaligus lembaga pendidikan. Pada gambar situasi terlampir, dari
bangunan itu ditunjukkan: ruang anatomi, ruang pelajaran klinik, gedung untuk bedah,
persalinan dan penyakit mata. Sementara itu di bagian yang menghubungkan kedua
lembaga itu terdapat sebuah lahan yang memungkinkan didirikan poliklinik, yang
merupakan bagian dari Rumah Sakit Umum Pusat, yang bisa dimanfaatkan sebagai
poliklinik pendidikan.
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GAMBAR 41: Stovia Salemba, Aula.

GAMBAR 42: Bagian Anatomi (bangunan samping digunakan untuk anatomi patologi,
dilihat dari sisi belakang banguan depan)
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GAMBAR 43: Para Pengajar dan Asisten pertengahan 1926 (duduk dari kiri ke kanan CHJ de Geus, ERA Luyke Roskott, PH Olivier, C. Bakker,
Th. G. Van Vogelpoel, A. de Waart (Direktur), ERK Rodenwaldt, M. Th. Koks, K. Th. Mollen, D. de Visser Smits, H. Ennen. Berdiri dari kiri ke kanan: Soeharjono,
Moh. Joenoes, Moh. Nasaroedin, Soetan Assien, RD Kandou, Mas Marsetijo, FH van Loon, Mas Pirngadie, WJ Th. Tangkau,
JC Esser, SP Slagter, W. Radsma, CJ Breton de Nijs, JFA Allen, AJF Oudendal.

Dari semua bangunan ini, suatu gambaran panjang lebar tidak mungkin
diberikan dalam konteks sumbangan ini. Yang masih bisa diberitahukan adalah cara
pembangunan yang diterapkan di sisi depan, di sini tetap diikuti, meskipun dalam
ukuran yang lebih sederhana. Semua bangunan tanpa tingkat dirancang sangat lebar,
penuh ventilasi dan sejuk serta dilengkapi sarana bantuan modern. Serambi yang
bertegel kaca saling menghubungkan semua bangunan ini dengan padang rumput dan
kebun pembibitan yang dibuka untuk tanaman yang berguna. Pada akhir 1925 sebuah
bangunan khusus didirikan untuk hewan percobaan. Akhirnya, diperoleh keterangan
bahwa seluruh kompleks bangunan ini didirikan oleh Dinas Pekerjaan Umum yang
sebagian besar ditangani sendiri oleh dinas itu.

Pendidikan Sekarang
Selain dari perkembangan sekolah, seperti yang digambarkan dalam sejarah,
seorang pembaca yang tertarik bisa memperoleh gambaran tentang pendidikan
sekarang ini, dengan memperdalam tulisan-tulisan berikut ini, yang berkaitan dengan
berbagai mata pelajaran, yang diajarkan di Stovia saat ini. Setiap mata pelajaran ditulis
oleh pengajar yang bersangkutan, sementara harus diperhatikan kondisi pendidikan di
berbagai tahun, metode yang diikuti, materi yang dibahas, sarana bantu pendidikan,
ruang yang tersedia dan tinjauan pribadi yang diberikan tentang masa lalu, sekarang
dan masa depan. Urutan pencantuman tulisan ini berkaitan erat dengan kurikulum
umum, sehingga yang dapat dimuat baru pelajaran persiapan umum, setelah itu
persiapan medis dan akhirnya pelajaran klinik.
Komisi Redaksi
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Pendidikan dalan Ilmu Alam
Ir. J.F. van Hoytema

D

yang sampai sekarang diajarkan oleh satu orang, dr. P.A. Boorsma, dipisahkan
dan untuk masing-masing pelajaran ditunjuk seorang guru. Dr. Boorsma
mengampu ilmu kimia dan untuk ilmu alam, diampu oleh penulis sendiri. Melalui
dalam pendidikan ilmu alam di Hindia.
Pada mulanya, praktikum itu sangat sederhana, karena peralatan yang ada
saat itu tidak bisa digunakan. Akan tetapi perlahan-lahan berkembang menjadi suatu
praktikum yang dalam banyak aspeknya tidak menimbulkan tuntutan untuk praktik
ilmu alam dan ilmu kimia harus diberikan dalam sebuah ruang belajar, sehingga
percobaan itu tidak bisa dilakukan dengan lancar. Juga praktikum bagi kedua pelajaran
itu harus diberikan di ruang kerja yang sama, yang kadang-kadang harus dihentikan
karena bidang lain akan menggunakannya.
Kondisinya menjadi lebih baik ketika gedung didirikan di Salemba, ketika setiap
mata pelajaran memiliki ruang belajar dan ruang praktikumnya sendiri. Perbaikan besar
terakhir dilakukan pada bulan Pebruari 1926, ketika sebuah ruang praktikum baru
bisa didirikan, yang dua kali besarnya daripada yang pertama. Hal ini dimungkinkan
karena dari bagian persiapan sudah tidak ada lagi, dua ruang belajar bisa dijadikan
ruang praktikum. Kini keinginan lain masih ada untuk membuat peralatan sebagai hasil
praktik bagian ilmu alam.
Sampai sekarang, beberapa bantuan harian diperoleh dari seorang pelayan bumi
putra, yang sejauh mungkin dididik oleh guru, yang selalu sibuk dengan pembuatan
prasarana sederhana dan perbaikan kecil. Akan tetapi dari situ tidak banyak yang bisa
diperoleh. Bagian ilmu alam mendapatkan bantuan besar di tempat kerja milik Dinas Pos
dan Telegram, yang dengan persetujuan Paduka Gubernur Jenderal memperbaikinya
dan membuat peralatannya. Pendidikan dalam ilmu alam bisa dipisahkan dalam teori
dan prakteknya.
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GAMBAR 44: Ruang belajar ilmu alam 1926.
(guru Dr. SP Slaghter: Para siswa tahun ajaran kedokteran II)

Pelajaran teori diberikan di sebuah ruang yang rapi, sehingga dengan mudah
60 murid duduk di sebuah ampiteater, yang dilengkapi dengan dua deret bangku.
Jendela dari dalam dicat hitam, dari luar dicat putih, sehingga dengan menutup
jendela itu, sebuah ruangan gelap langsung bisa diperoleh yang sangat membantu
dalam percobaan cahaya. Tirai yang segera rusak, yang menjadi sarang debu, sangat
dihindari. Di kelas satu dan dua bagian kedokteran, seluruh ilmu alam dibahas di sini.
Buku pelajaran ilmu alam digunakan buku karya dr. Molenbroek yang terdiri
atas empat jilid. Di berbagai tempat materinya diperluas dan dilengkapi dengan
memperhatikan pelajaran kedokteran, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal: aliran
dalam bis dengan dinding permanen dan dinding elastis, tegangan permukaan, tekanan
osmos, penurunan titik beku, gerak mata dan kacamata, daya serap, penyetaraan
gelombang, mikroskop khusus, penerangan bidang gelap, ultra-mikroskop, polarisasi
mikroskop, galvanometer benang dan kumparan, induksi, penguraian dalam gas yang
ditipiskan, aktivitas radio, bentukan atom dan sebagainya.
Dari buku terkenal, Soal-Soal Ilmu Alam karya dr. Bouwman, para murid mampu
menjawab soal-soal itu. Pada akhir kelas-2 bagian kedokteran, para murid telah lulus
dengan ilmu alam. Hal ini diperlukan karena pada kelas berikutnya akan dimulai dengan
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kelas-3 dari bagian kedokteran, kapita selekta masih dibahas, khususnya yang penting
Hal-hal yang dibahas di sini adalah sebagai berikut. Konsentrasi ion zat cair, gas
listrik, electrometer kapiler, potensi difusi, potensi batas bertahap dan potensi lain,
ukuran daya serap gas, beban penguraian listrik, kecepatan, dampak foto-elektrik, sisi
Poggendorf, daya salur sepadan, hukum penipisan Ostwald, gerakan Brown dan
dan lebar 9,60 meter. Ada dua belas meja kerja berukuran 1,60 meter dan 0,85 meter
dan dua meja besar dengan ukuran 2,50 meter dan 1,15 meter.
Di atas beberapa meja ini, terdapat balok dengan galvanometer kumparan, sistem
Moll yang sangat cermat. Setiap meja dilengkapi dengan saluran gas dan stopkontak
untuk arus dua arah dari jaringan kota, yang digunakan untuk lampu dan pembangkit.
Arus yang sama diperoleh dengan bantuan unsur-unsur dan aki. Salah satu meja ada
yang berdiri untuk memuat aki, dengan bantuan sebuah pengatur kesamaan, daya
tahan dan ampermeter. Meja, selain dua yang besar, bisa dilepas-lepas sehingga dengan
mudah bisa dipadukan atau dipindahkan untuk memenuhi kebutuhan percobaan.
Sebuah meja kerja diperuntukkan sebagai meja soldir dan reparasi untuk pembantu
dan murid. Latihan praktek dilakukan bersama oleh sekitar 16 murid. Mereka bekerja
berpasangan, sehingga mereka bisa bergabung dan saling membantu.
Berdasarkan pedoman yang disusun oleh guru, dengan percobaan tertulis yang
dimuat, para murid melakukan percobaan ini dalam dua pelajaran, masing-masing
setengah tahun, pada kelas-1 dan kelas-2 bagian kedokteran. Mereka bekerja selama
empat puluh minggu, setiap minggu dua jam praktek. Jika kita membandingkannya
mana sebagai akibat dari jumlah muridnya yang besar, setiap murid hanya mengikuti
praktikum selama sembilan hari tiga jam. Untuk hal ini juga StOVIA harus layak
dihormati.
Kebanyakan percobaan bisa diselesaikan dalam dua jam. Untuk beberapa
percobaan diikuti selama dua jam pelajaran atau lebih. Latihan praktis berlangsung
bersama dengan teori yang dibahas. Tentang sifat praktikum, bisa diperoleh hasil
maksimal percobaan dilengkapi dengan laporan percobaan. Pada pelajaran pertama,
percobaan dilakukan dari pelajaran tentang zat cair dan panas, di samping dari
beberapa suara. Percobaan itu dimulai dengan menentukan bobot tubuh padat dan
zat cair dengan berbagai cara, tidak dilupakan keseimbangan Mohr-Westphal, yang
memberikan aturan-aturan sangat cepat dan cermat. Dalam menentukan hasil, perlu
diperhatikan tingkat kecermatannya, sementara juga beberapa hasil bisa diarahkan
untuk percobaan hampa udara.
Hokum Boyle dipantau dengan mengukur dua puluh volume dari sebuah gas dan
ketegangannya. Dari situ ditentukan jumlah serta persentase penyimpangannya. Juga
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GAMBAR 46: Ruang Belajar Ilmu
Biologi 1926 (Guru Dr. M. Th. Koks:
Para siswa tahun ke IV Farmakognosi

melalui percobaan memanjang
dan
membelok,
ukuran
kecepatan
dan
penetapan
sederhana dari gravitasi konstan
secara
berurutan,
seperti
kubik, panas khusus, dan panas penguapan. Juga dilakukan penetapan kepadatan uap,
kebanyakan menurut metode Dumas. Untuk percobaan bunyi digunakan percobaan
Kundt yang terkenal itu.
Pada pelajaran kedua, bab-bab listrik dan penerangan. Pertama-tama, hukum
benda bulat dan kosong, lensa cembung dan cekung. Dengan bantuan sebuah teropong,
sinar krom ditentukan dari sebuah cermin, sebagai pengantar untuk optalmologi. Dari
sebuah plat kaca, indeks pecah ditentukan dengan bantuan sebuah mikroskop. Para
murid meneliti spectra pancar dan serap dari berbagai zat, untuk kemudian beralih
pada mempelajari daya serap darah.
Hal-hal yang begitu penting bagi seorang dokter seperti percobaan Scheiner,
daya tampung, dipersi pada mata dan “kesalahan” lain diteliti. Dengan polarimeter
sederhana, ditentukan konsentrasi dari sebuah larutan gula. Di bidang magnetism,
dibuat beberapa percobaan sederhana yang bermanfaat. Daya tarik magnet ditentukan
medan aliran listrik ditentukan dengan bantuan metode aliran kabel telepon. Proses
pengantar membuat murid mengenal pemahaman ketahanan luar dan dalam,
polarisasi dan eletrolis. Sebuah pohon Diana atau pohon Saturnus mereka proyeksikan
pada dinding. Mereka kemudian membuat suatu gambaran elektrolis dan proyeksi,
seperti kebanyakan percobaan yang harus mereka lakukan. Dari berbagai unsur, tenaga
elektromotoris dibandingkan berdasarkan metode Bosscha, hukum OHM; dari sebuah
Jangan lupa penetapan ketahanan dengan jembatan Wheatstone. Sebuah unsur termo
diselidiki dan ditimbang. Dengan voltameter perak, sebuah kekuatan arus dan konstan
dari garis singgung ditetapkan, dan akhirnya berbagai percobaan dilakukan atas
elektromagnetisme dan aliran induksi.
Secara perlahan, peralatan yang ada dipertimbangkan untuk diganti dengan
peralatan yang lebih canggih agar diperoleh hasil yang cermat.
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Pendidikan Dalam Ilmu Kimia,
Farmakognosi Dan Farmasi

P

Dr. M. Th. Koks
Kimia non-organis (teori)
Bagian kedokteran kelas-1 (5 jam per minggu)

ada pengantar telah disampaikan bahwa ilmu kimia menjadi bagian dari
pengetahuan alam, yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda di
alam ini. Melalui gambar-gambar, dijelaskan bahwa hanya bisa dipahami bendabenda ini dengan pengukuran lewat peralatan yang ada dengan belajar membedakan
mana benda yang termasuk alam hidup atau beraturan dan mana yang termasuk alam
mati atau tidak beraturan. Juga alam hidup telah memberi manusia perhatian pertama
dan terbesar, tetapi di sisi lain juga diketahui bahwa sangat banyak benda dari alam
mati yang sebelumnya menarik perhatian dan patut dicermati.
Jadi, kita bisa mempelajari berbagai benda dan membuat pengelompokannya,
serta tidak hanya dari berbagai benda saja tetapi juga hubungan yang ditimbulkan
melalui berbagai perubahan, seperti kondisi, tempat, struktur, yang kita tunjukkan
dengan nama gejala-gejala. Jika cara pengelompokan pertama memberikan dasar untuk
pengetahuan alam ilmu hewan, ilmu tanaman, pengetahuan mineral dan astrologi,
kajian tentang gejala-gejala yang muncul perlahan-lahan berkembang menjadi ilmu
lain yang bisa kita sebut sebagai ilmu gejala alam, ilmu alam dan ilmu kimia di sisi lain
menjadi bagiannya. Kemudian disampaikan bahwa gejala-gejala pada benda-benda
yang dihasilkan dari alam hidup dibahas dalam pelajaran aktivitas kehidupan, yang

Berdasarkan sejumlah data, gejala-gejala kemudian dikelompokkan setelah
dibahas. Dalam pelajaran dengan percobaan ini, harus diberikan perhatian bahwa
gejala-gejala serupa diambil dari benda-benda terlepas dari bentuknya, seperti
perubahan tempat dari berbagai benda; magnetis dari berbagai benda besi, pancaran
sinar dari kawat platina dan kaleng; pembakaran kawat magnesium, tepung dan
ikatannya; pospor dalam batang, potongan dan setelah larutan dalam zat asam
belerang; penguraian gula dalam Kristal dan sebagai tepung melalui pemanasan
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GAMBAR 46 Ruang Belajar Ilmu Biologi 1926
(Guru Dr. M. Th. Koks: Para siswa tahun ke IV Farmakognosi

dalam tabung; peleburan dan penguapan dan kembali kondensasi asam salisil menjadi
Kristal dan tepung dengan cara yang sama, sehingga di satu sisi perubahan sementara
ini dan percobaan lain bahan atau materi, reaksi, sintesa dan analisis. Juga perhatian
dicurahkan bahwa alam hidup terdiri atas debu dan segera dalam pengamatan atas
ajaran aktivitas kehidupan terbukti bila gejala-gejala di sana sama seperti gejala kimia
Hal itu akan dibahas setelah ini.
Pembagian bahan: unsur-unsur atau bahan tunggal (logam dan metalloid).
Bahan tersusun: A. campuran: homogeny (larutan); heterogen (suspense kasar dan
halus: campuran tepung). B. hubungan ilmu kimia, perbedaan antara A dan B. Molekul
dan atom. Symbol-simbol atau tanda-tanda atom, rumusan kimia, perbandingan kimia,
pengertian gramatom dan gramolekul, kepadatan uap. Pemahaman tentang hukum
alam: hukum Lavoisier, Proust, Dalton (proporsi ganda), Boyle-Gay Lussac, Avogadro,
masalah-masalah Stoechiometri.
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GAMBAR 47: Praktikum Ilmu Biologi 1926
(Guru M. Th. Koks: Para siswa tahun II Kedokteran).

Setelah itu pembahasan secara khusus unsur-unsurnya dan pada umumnya
kimia, penerapannya dan hubungan (sarana pengobatan di farmacope dan pelengkap
disebutkan secara khusus), tata nama farmasi medis dan ilmu pengetahuan, pengenalan
kembali. Berturut-turut akan dibahas: zat asam, ozon, oksida, zat cair, air, feroksida air,
asam, basa, garam, valensi, formula struktur, daya larut, saling kerja hubungan, teori
ion, kecepatan reaksi, hukum Guldberg dan Waage, hukum penipisan Ostwald, kinerja
dua arah, keseimbangan gerak, produk larutan, penurunan titik beku abnormal dan
kenaikan titik didih, nitrogen (dan gas mulia), asam saltpeter, nitrat utama. Hubungan
zat cair-nitrogen, pemicu, termokimia, oksida nitrogen, disosiasi, kondisi agregat padat,
Kristal. Belerang: larutan koloida, asam belerang dsb., selenium dan telurim, halogen,
fosfor, arsenik, stibium, asam arang (nyala dan berbagai pemantik), silikum dan borium.
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Bagian kedokteran kelas-2
Pertengahan tahun pertama 3 jam per minggu; pertengahan kedua 2 jam
Logam ( juga radioaktif), pembuatan kaca, porselin dan tembikar, pembahasan tentang
prasarana dan peralatan yang digunakan di apotik dan laboratorium, sistem periodik.
KIMIA ORGANIK (TEORI)
Bagian kedokteran kelas-2
Pertengahan 1 selama dua jam per minggu, pertengahan kedua 3 jam
Sejarah; alasan mengapa hubungan zat arang secara khusus dibahas. Analisis
kuantitatif dan kualitatif dari struktur unsur (metode Liebig, Dumas, Kjeldah dan Carius),
menetapkan bobot molekul. Sifat-sifat yang penting untuk pemantauan kembali:
bentuk Kristal, warna, bau, rasa dan sebagainya. Pembagian hubungan zat asam arang.
ether, aldehida dan keton, azam basa utama ( juga pemisahannya), ester dan proses
pembentukan ester (inti hasil olahan), pembuatan sabun, plester, lemak dan lilin.
berbasa ganda, hubungan nitrogen, merkaptan, tioter, amina, arsines, nitril dan
isonitril, logam alkali, asam oxy, alkohol keton dan aldehida, dan asam; tinjauan singkat
tentang hidrat arang, turunan asam arang; ester, klorida, amida, asam tiokol, ureida,
semikarbasida, guanidine dan turunannya; tinjauan singkat tentang putih telur. Benzol,
turunan benzol dan homologen, fenol dan turunan fenol, alkohol berbau, aldehida,
keton dan asam. Naptalin, antrase dan fenantren, pix likuid dan litantrasis. Dalam
pembahasan kurikulum, khususnya perhatian dicurahkan pada sintesa dan sarana
pengobatan.
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KIMIA (PRAKTEK)
Bagian kedokteran kelas-2
Dua jam per minggu (dalam kelompok 15-20 murid)
Pengantar
1.
Pembuatan larutan ( juga obat-obatan);
2.
dan kristalisasi. Pemanasan zat dengan saling mencampur, sublimasi,
penyulingan, penyulingan dengan fraksinasi, penyulingan dengan uap air,
penggunaan corong pemisah dan termos;
3.
Penelitian sistematis terhadap logam, juga kimia mikro. Penelitian terhadap
ion negative, juga kimia mikro, pengamatan suspense dengan mikroskop
ultra;
4.
Penelitian terhadap beberapa obat atas identitas;
5.
Pembahasan tentang analisis ukuran dan bobot. Indikator. Penerapan:
a. Penetapan kekuatan sulingan asam sulfur dan asam hidroklorida; larutan
hidrat kalik, natris dan kalsium. Titrasi kandungan karbonat dari kalium dan
natrium hidrat, titrasi asam fosfor.
b. Penyiapan larutan volume dari asam sulfur, asam hidroklorida, yodium, tiosulfa
natrium, permangaan kalium, asam oksalida, dan nitrat argentum dengan
berbagai terapan; saluran penyekat dan penetapan pH dengan indicator
B. Analisis unsur kualitatif (C, H, N, Cl, dan I), penjabaran zat-zat organis.
C. Penelitian atas zat-zat yang dikumpulkan atau disiapkan untuk diteliti; air
seni, bedak Cina, buluh bambu, minyak dan benih yang mengandung minyak
lemak; cengkih, kacang hijau dan rumput laut (pada yodium); rambut abu-abu
seorang pasien yang perlahan berubah menjadi hitam, yang telah mengalami
pemeriksaan suntikan bismuth, kulit kina, kulit akar kapas dan biduri, batu yang
terkikis oleh air kencing, zat cair dengan bau menyengat dari nodul (pada asam
seni dan kolekterin). Untuk dinas bea serta cukai ekspor-impor dari Departemen
Keuangan, percobaan dilakukan untuk bisa menemukan denaturasi spiritus
dan untuk tanggungan dinas ini, dibeli sebuah lampu kuarsa analisis Hanauer.
D. Penyiapan atau pemurnian
a. Zat cair untuk laboratorium untuk patologi anatomi dan anatomi STOVIA
seperti alkohol mutlak, air spiritus dan campuran spiritus-ester
b. Sarana obat untuk apotik STOVIA
Aktivitas pada sub C dan D untuk sebagian besar dilakukan oleh para murid dari
kelas-2 dan kelas-3 dari bagian kedokteran, yang untuk itu sementara telah siap juga,
bisa disebutkan bahwa bersama dengan dr. C. Bakker, sebuah penelitian dilakukan
untuk sementara atas midriasis obat-obatan, yang oleh penduduk digunakan untuk
mengobati sakit mata.
A.
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GAMBAR 48: Praktikum Ilmu Persiapan Kedokteran 1926.
Guru M. Th. Koks: Siswa tahun VI Kedokteran,

KIMIA (KAPITA SELEKTA)
Bagian kedokteran kelas-3
1 jam per minggu
Koloid, hidrat arang, protein, fermentasi, hubungan heterosiklis (alkaloid
khususnya), terpen, campora dan minyak ateris dibahas dalam farmakognosi.

FARMAKOGNOSI
Bagian kedokteran kelas-4
Pertengahan tahun 1 dua jam per minggu; pertengahan kedua 1 jam
Penanganan contoh-contoh yang berasal dari tanaman dihubungkan dengan
keluarga tanaman alami, termasuk juga tanaman berbatang; contoh yang berasal
dari hewani, disebutkan dalam farmacope dan pelengkap, dibahas berdasarkan hal
itu. Juga sejumlah contoh yang digunakan oleh penduduk dibicarkan dan dibahas
pula campuran cengkih. Tentang contoh ini, berdasarkan koleksi yang ditambah lewat
pembelian dan dikembangkan pada tahun-tahun belakangan ini; berasal dari botani
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pengolahan dan penyimpanan; unsur-unsur yang bekerja dan suatu tinjauan tentang
penggunaan dan penyiapan. Setelah itu muncul perulangan singkat zat-zat kmia dari
farmakope dan pelengkapnya.
FARMASI (TEORITIS)
Bagian kedokteran kelas-4
1 jam per minggu, hanya pertengahan pertama
Setelah sejarah singkat kemunculannya, farmakope ( juga pelengkap) dibahas
panjang lebar dan ditunjukkan penyiapannya. Setelah itu muncul pembahasan resep
dan penyediaan obat-obatan, seperti juga penetapan aturan yang penting bagi dokter.
FARMASI (PRAKTEK)
Bagian kedokteran kelas-5 pertengahan kedua
Bagian kedokteran kelas-6 pertengahan pertama dan kedua
Klas-7 hanya murid yang belum lulus ujian bagian-1, atau tidak lulus
Dua jam per minggu dalam kelompok 12 murid
Aturan-aturan yang sedang disiapkan berkaitan dengan
1.
Campuran zat cair ( juga penipisan spiritus)
2.
campuran zat cair dengan ekstrak
3.
campuran zat cair, benda padat dan gas; larutan, suspense, macerate, infusa,
decocta, penjenuhan, musilagina, emulsa. Juga unsur yang tidak bisa disatukan,
yang tampaknya disukai dan tidak disukai.
4.
Tepung atau dengan
a.
Fol digitalis, sesale cornutum, campora, asam boric, salulusa, naftol,
naftalin, jodoform
b.
Unsur-unsur yang tidak bisa disatukan sendiri atau paksaan
c.
Zat cair, ekstrak, obat yang bekerja keras
5.
Pengepakan obat-obatan dalam bungkus, kaplet dan kapsul
6.
Tepung dan zat cair atau campurannya dalam bentuk peluru; sarana pengikat
yang dipilih untuk pil, bola dan granula; sarana penutup atau membungkus yang
dipilih
7.
Tepung dan zat cair atau campurannya yang dihasilkan dalam bentuk adonan,
batangan, lilin, atau pasta
8.
Campuran tepung dan zat cair dengan bahan berlemak dan di antara sesama
lemak. Salep dan pembagiannya menurut penerapan (menurut ahli farmasi, dr.
H. Pinkhof dan Prof. P. van der Wielen)
9.
Bentuk dan penyiapan resep khusus
10. Sterlisasi sederhana
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Juga disampaikan bahwa perhatian khusus harus diberikan pada dosis. Akhirnya,
di sini masih ada tiga perangkat resep untuk para calon untuk dikoreksi dan disiapkan
pada ujian dokter Hindia terbaru bagian 1
R. Florida Chamonill 20
Salep mirab Glaub
Minyak Lini aa 15
Mell. 25
Air murni 200 cc
MDS In 2 vic
Anak bayi, Tuan Z

R. Sulfur Chinin
asam hidriklorida aa 1
larutan kloret ferisida 2
sirup simp. 30
air murni 250 cc
MDS 3 kali satu piring
kumur, kemudian telan, Tuan P

R. Jodet, kalic 0,6
Cairan Fowl 0,5
Ds. 3 dos 1.5
Tuan Z

R. Sulfur Chinin 2,5
ekstrak gentian
pil M.F. no. L
DS.m & pil v 3 p.c, Ny. P

R. Ung kontra decubit
s.Form Berol 50
Ds. Zalf
Nyonya Z

R. Nitrat argentums 250 mG
Oksida seng 3
Balsem peruv. 1,25
Vasselin serbuk 23,5
Lanol 2
MDS salep
Kebon, Tuan A
R. Magist,bism 5
Tet CCC gtt X
Pulv
Air 100
Mf campuran agit
DC dalam 2 vic
Bayi Tuan B

R. Jodet. Hydrarg, 150 mG
Kalik 5
Contoh sirup
Mucil ga aa 25
Decoct, sarsaparilla 150
MDS 3 ddc
Kebon Tuan B
R. diduga kontra harmorrhoid
No. VI
DS vesp, suppose
Tuan B
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Pendidikan Dalam Ilmu Tanaman
Dr. A.R. Schouten

P

endidikan dalam ilmu tanaman selama 75 tahun yang telah kita tinggalkan
mengalami sangat banyak perubahan, yang disebabkan sebagian oleh tingkat
pendidikan yang ada pada umumnya di STOVIA, sebagian lagi karena tuntutan
yang bisa dan harus diajukan oleh guru. Untuk menampilkan perkembangan
sejarahnya, ada kemungkinan untuk menuntut ruang yang terlalu banyak. Karena kini
kita juga berada dalam masa peralihan, suatu tinjauan global di bawah ini tentang
mata pelajaran ini seperti yang diberikan pada tahun-tahun terakhir tampaknya sudah
memadai.
Hingga saat ini, tiga kelas persiapan dibuka di STOVIA; baru ketika hasilnya
menguntungkan, tahun-tahun pendidikan medis yang lebih khusus dimulai. Hanya
tahun ajaran 1926-1927 yang memisahkan kita dari periode baru mendatang, di
samping tanpa bagian persiapan, tetapi mungkin dengan sebuah kelas penghubung.
Apa yang dibahas tahun-tahun belakangan ini dalam tiga tahun persiapan diikuti tiga
tahun kedokteran pertama?
tropis menunjukkan keragaman morfologi luar biasa. Dari situ pilihan harus ditentukan
untuk mencoba mengumpulkan tinjauan dalam bagian-bagian terpenting dari tema
ini. Berbagai gejala, sejauh mungkin bisa ditunjukkan pada benda hidup. Selain itu
lebih daripada hanya sekedar contoh. Di sana-sini pembicaraan sangat dangkal
dan biologi, khususnya dalam membahas sistem akar yang merujuk pada makanan,
di samping xero, meso dan halopita. Dalam pembahasan tentang daun atas asimilasi,
tidak dilupakan juga penguapan dan pernafasan, tangkai pada tanaman menjalar dan
Pada akhir pelajaran, dituntut tidak hanya sekadar memiliki suatu tinjauan umum
tentang materi yang dibahas, tetapi juga mengetahui sebagian besar tanaman yang
muncul. Tidak lagi tampak bahwa atas hasil salah satu praktikum botani khususnya
pohon asam, tidak bisa dipisahkan dari pohon johar dan kenari.
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GAMBAR 49: Ruang belajar Botani 1926. Guru Dr. AR Schouten: Siswa tahun I Kedokteran

Dalam bagian persiapan kedua, hal-hal yang tidak mempunyai morfologi
dilengkapi, yakni pertumbuhan bunga dan cara pertumbuhan, termasuk gejala-gejala
pembuahan dan penyerbukan, yang diikuti dengan tinjauan global tentang buah. Di
jika mungkin tentang monokotil utama. Pada bagian persiapan ketiga, pengamatan
dilakukan pada berbagai kelompok dikotil.
Dalam pembahasan sistematis atas monokotil pada bagian persiapan kedua dan
dikotil pada bagian persiapan ketiga, pilihan didasarkan atas dua kelompok. Di sini
prioritas diberikan pada bahan hidup daripada bahan mati; selain pada contoh botani
khusus, terutama harus diperhatikan daya sembuh dan racun. Selanjutnya dalam
pertanian dan dalam kehidupan sehari-hari digunakan tanaman yang sangat umum.
Jika masih ada waktu tersisa, waktu ini dicurahkan pada gimnosperma.
Hanya pada tiga tahun pertama bagian kedokteran ilmu tanaman diberikan, dan
pada bagian pertama dan kedua baik teori maupun praktek, sementara pada bagian
ketiga hanya teori. Mengenai pelajaran teori, pada tahun-tahun terakhir dibahas sebagai
berikut: Pada bagian kedokteran pertama, anatomi seluruhnya dibicarkan. Pada tingkat
plasmolise, pengumpulan dan pengangkutan makanan, disimilasi dan asimilasi, parasit
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pada proses pembagian sel, diikuti dengan beberapa gejala dari pelajaran hibrida dan,
yakni hukum Mendel.
Bagian kedokteran kedua dibahas tentang kriptogame, tetapi hanya melengkapi
apa yang tidak ada dalam pembahasan gimnosperma dan dikotil. Juga kini di samping
botani, juga tanaman beracun dan tanaman obat dipilih sebagai contoh.
Sejak dahulu pada program bagian kedokteran ketiga diajarkan Kapita Selekta.
Selama bertahun-tahun, perhatian dicurahkan pada pelajaran tanaman beracun. Jadi
sekarang ini sebagai bagian lebih kecil atau lebih besar dari persoalan khusus ini
dibahas, disesuaikan dengan program awal yakni Kapita Selekta; di sini literatur singkat
dibahas. Pengamatan dilakukan dalam melihat gejala pertukaran keturunan.
Praktikum di ruang yang sama diadakan seperti pada pelajaran teori. Ini
merupakan ruang yang sangat luas dan tinggi sehingga sinar bisa masuk dari tiga sisi;
masing-masing sisi ini memiliki empat jendela lebar dan tinggi; Dari setiap jendela
ini ada meja mikroskop yang berwarna gelap diperuntukkan untuk dua orang yang
melakukan percobaan. Pada setiap praktikum, hanya maksimal 24 murid yang ikut
terlibat, karena yang lain tidak bisa mendapatkan tempat pada pejaran itu dan juga
guru tidak mungkin bisa membantu satu per satu dengan baik bila jumlah muridnya
banyak.
Bagi guru, praktikum dari bagian kedokteran pertama bertumpu pada pelajaran
yang sama seperti di Universitas Amsterdam. Setelah pedoman paling dasar telah
dibuat, seluruh pelajaran anatomi selesai. Selama bertahun-tahun dipilih sejumlah
contoh yang paling cocok. Di sini tidak bisa berpegang teguh pada hal-hal yang
lebih umum; bila memungkinkan meneliti turgor dan plasmolise. Dalam membahas
semuanya itu ditunjukkan bahwa unsur dari tanaman pakis haji dan penawar jambu
yang juga dikenal sebagai pakis sutra dan pada ilmu kedokteran lama disebut piliciboti,
digunakan sebagai sarana untuk membekukan darah. Sementara darah dalam waktu 20
menit bisa menggumpal, jamur bisa tumbuh dalam 10 ½ menit, tetapi pemekarannya
memerlukan waktu 9 menit, sedangkan Penawar jambe bisa melakukannya hanya
dalam dua menit. Dalam praktikum para murid terbukti bahwa buluh pakis haji yang
direndam dalam air tidak menunjukkan kenaikan volume, buluhnya yang berwarna
kuning keemasan dari penawar jambe terbukti naik volumenya sampai 50-200% ketika
direndam dalam air selama 1-5 menit. Kadang-kadang terbukti bahwa waktu yang
diperlukan hanya sebentar sebelum kenaikan volume maksimal tercapai.
Semua preparat dibuat oleh mereka yang berpraktikum; untuk ini hanya pisau
cukur yang perlu digunakan; yang sangat penting adalah penerapan mikrotom. Semua
Preparat diberi gambar. Menjelang akhir pelajaran beberapa mikroreagen umum juga
diperkenalkan. Pada praktikum bagian kedokteran kedua, bahan yang sebagian dibahas
di bagian pertama diperluas. Juga di sini pendidikan terbatas pada anatomi murni.
Dalam penanganan kayu sekunder, para murid juga jelas membuktikan jenis kasia dan
hibiscus yang sangat mirip dengan tanaman yang masih berkerabat, terdapat sedikit
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GAMBAR 50: Praktikum Botani 1926: Guru Dr. AR Schouten Siswa tahun I Kedokteran

perbedaan dalam struktur anatomi umum. Yang lebih besar adalah perbedaan dalam
kelompok lebih kecil yang masih saling berkerabat. Gejala serupa juga dibuktikan oleh
para murid pada tunas akar, yakni jenis costus dan alpinia. Ukuran perkembangan
berbagai tenun mekanis diselidiki pada contoh berbagai cara pertumbuhan, khususnya
tangkai spinife littorea, tangkai tanaman sulur dan menjalar. Benih yang masak dari
kecubung setelah pengolahan tertentu dibuat halus, bisa digunakan untuk tujuan
negatif. Anatomi tanaman ini maupun benih yang telah diolah tidak bisa saling
disamakan. Sejauh mungkin suatu perluasan diberikan pada penerapan mikroreagensia
dan diketahui dengan penggunaan tanda-tanda cermin dan prisma.
Tidak hanya dalam teori tetapi juga dalam pelajaran praktik sejauh mungkin
dimanfaatkan bahan hidup. Bagi sebagian besar, ini diambil dari alam, hanya sebagian
kecil yang bisa dikumpulkan dari Hortus. Hortus ini masih berada pada tahap awal;
Dibutuhkan lebih banyak ruangan dan tenaga kebun terdidik. Kini ada beberapa tanaman
obat terkenal dalam ilmu kesehatan rakyat yang dikembangkan, di samping beberapa
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GAMBAR 51:Bagian dari Hortus Botanicus
(dilatar belakang sebelah kanan kandang hewan percobaan).

tanaman beracun. Bagi sebuah lembaga seperti STOVIA, bahan ini harus ditambah
menjadi kebun botani medis khusus. Tanaman obat yang terkenal dalam ilmu kesehatan
rakyat di negara-negara dataran rendah, pasti bisa berkembang di sini. Hal itu sangat
diharapkan adanya penelitian lebih lanjut tidak hanya atas daya penyembuhannya,
tetapi juga sebagai contoh hidup baik atas pelajaran teori maupun praktik dari para
dokter. Pembiakan beberapa tanaman yang disebutkan dalam farmacope Belanda ini
bisa berhasil. Dari situ terbukti bahwa Datura Tatula menaburkan benihnya. Sayang
sekali contoh lain yang belum tumbuh dari Chelidonium majus dan Taraxacum telah
kehilangan kesempatan karena kunjungan yang sangat tidak diinginkan pada saat
yang tidak tepat. Hasil dari kurang lebih 20 jenis yang disebutkan di atas benihnya
langsung dibawa dari Belanda, setidaknya memberikan harapan bahwa pada arah ini
ada kemungkinan untuk bisa mencapai sesuatu dengan usaha baru.
Dalam penjelasan di atas, kondisi dalam ilmu tanaman bisa digambarkan
seperti pelajaran yang diberikan dalam bidang ini pada tahun-tahun belakangan dan
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pada akhir pelajaran dari masa peralihan bisa diberikan. Berbagai praktikum, juga
dari botani, sangat cocok untuk melatih mereka belajar memantau, menampi dan
mengelompokkan fakta; dengan ini sejauh mungkin mereka bisa bekerja sendiri. Kata
semboyannya :”kerjakan sendiri”. Semoga praktikum botani bisa berkembang ke arah
ini.

perbandingan perkembangan tanaman dari berbagai tanaman air; lekukan geotropis
dan fototropis pada akar dan tangkai; sifat kaku dan gejala-gejala gerakan, pernafasan,
tekanan akar dan sebagainya.
banyak menggunakan mikroreagensia dan sarana bantu lain seperti cermin gambar,
jika mungkin juga mikrotom. Tergantung pada hasil yang dicapai, pelaksana praktikum
pada akhir pelajaran bisa mendapatkan wawasan untuk membahas persoalan sitologi.
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Pendidikan dalamBiologi
Dr. d. De Visser Smits

P

endidikan dalam berbagai bagian ilmu biologi di sebuah sekolah kedokteran
seperti STOVIA harus memperhitungkan dengan pelajaran lanjutan di sekolah
ini dan dengan lingkup kerja murid di masa mendatang. Hal ini terutama sesuai
dengan pekerjaan dokter Hindia, setidaknya suatu kelompok yang sangat kecil, yang
bekerja sebagai ahli kesehatan dan harus bekerja untuk menyehatkan Hindia. Mereka
dihadapkan pada sejumlah masalah, yang masih berkaitan dengan bagian biologi.
Terlepas dari kondisi bahwa suatu kelompok seperti dokter Hindia begitu
tersebar di seluruh kepulauan ini, kadang-kadang bisa bermanfaat dalam waktu dekat
cara harus terus dilakukan bekerjasama agar bisa dipelajari tanaman kesehatan, yang
digunakan oleh berbagai kelompok penduduk Hindia. Karena alasan yang sama, suatu
penelitian terhadap tanaman racun di kepulauan ini, tanpa kerjasama mereka, tidak
akan membawa hasil yang memuaskan. Mungkin mereka akan melakukan sesuatu
agar bisa menyelamatkan sejumlah besar tanaman dan hewan dari kepunahan.
Telah jelas bahwa sehubungan dengan apa yang disampaikan di atas, persiapan
yang matang sangat perlu dilakukan dalam pelajaran biologi. Dalam pendidikan mata
pelajaran ini, ada kesempatan untuk meletakkan dasar yang kokoh untuk pendidikan
lebih lanjut sebagai dokter Hindia dan terlengkapinya jabatan kedokteran-kesehatan
yang diharapkan berasal dari aturan tentang pendidikan sekarang ini. Peraturan yang
sesuai tergantung pada prinsip berikut ini. Berbagai bagian dari biologi diajarkan
selama tiga tahun di bagian persiapan dan tiga tahun di bagian kedokteran dengan
kondisi yang lebih menguntungkan daripada yang terjadi di sekolah menengah.
Kini orang cukup terancam dengan penghapusan bagian persiapan, karena
sebagian besar pendidikan biologi akan terhapus. Meskipun demikian orang bisa
membentuk sebuah kelas penghubung yang terutama harus melewati tujuh tahun
belajar dalam mata pelajaran ini kecuali dengan menyediakan lebih banyak jam
pelajaran, mencoba mengimbangi kekurangan itu. Para murid yang diterima di kelas
penghubung ini merupakan kelompok murid yang heterogen terutama menyangkut
pengetahuan umumnya. Menurut aturan dan pengertian biologi, kondisi ini harus
dibatasi sebelum diikuti pendidikan biologi yang lebih khusus di bagian kedokteran.
Jika kesulitan ini tidak dapat diatasi, maka ada muncul dampak penting bahwa tingkat
pendidikan biologi akan merosot, tanpa mengabaikan tujuan dan bobot palajaran itu.
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Bila berulang kali dari kelompok guru medis muncul suara untuk penyerapan sebagian
murid tahun kelas penghubung demi memajukan kajian dalam mata pelajaran klinik,
banyak di antara guru yang keberatan karena apa yang telah disebutkan di atas
dianggap lebih mendesak. Prinsip lain yang diusulkan untuk mengatasi kekurangan
tenaga tidak selalu bisa diselesaikan karena tenaga guru yang diharapkan tidak saja
dapat memberikan pelajaran, tetapi juga memiliki pengalaman dalam pendidikan di
Hindia.
Ketika selama masa pelajaran 1925-1926 semua pelajaran dan praktek harus
diberikan oleh seorang guru, berbagai keberatan muncul terhadap peraturan itu.
Pertama-tama peraturan ini menuntut persyaratan bahwa selain mereka bekerja pada
jam-jam pagi, dia harus memberikan pelajaran selama empat petang per minggu. Hal
ini hanya dapat dilakukan apabila terdapat dua orang guru yang bisa memberikan
pelajaran pada kelas yang berbeda. Yang jauh lebih besar adalah munculnya keberatan
bahwa tidak ada waktu yang tersisa untuk mempersiapkan praktik memadai dan
khususnya untuk mengumpulkan materi yang diperlukan, karena objek seperti
Spirogyra, Chara, Salvinia, Azolla, Marsilia dan sebagainya harus dikumpulkan dari
luar sekolah. Pengumpulan dan pemeliharaan materi yang cocok untuk pendidikan
zootomi sangat menyita waktu. Pembuatan preparat untuk anatomi mikroskop dari
berbagai kelompok hewan juga tidak mungkin dilakukan, karena untuk mata pelajaran
biologi tidak tersedia tenaga terdidik.
Dimulai dengan 1922, dua guru yang ditunjuk untuk memberikan pelajaran di
STOVIA, hanya pada masa belajar 1925-1926 terpenuhi. Dengan demikian kondisi
darurat muncul. Dalam Sub-bagian biologi yang dididik oleh saya, yang diberikan
adalah : ilmu tanaman, ilmu hewan termasuk zootomi dan anatomi mikroskopis dari
berbagai kelompok hewan dan prinsip ajaran keturunan. Pendidikan ilmu tanaman
di tingkat tertinggi dari bagian persiapan mencakup morfologi bunga Angiosperma,
yang diterapkan oleh para murid dalam pembuatan gambaran bunga.
Morfologi tangkai, daun dan akar bagi para murid tidak begitu penting, karena
paling kaya jenisnya dari Angiosperma, sehingga bunga itu sendiri menjadi penting.
Dalam kelas ini, orang harus menentukan tanaman kelasik seperti yang terjadi di
hampir semua sekolah menengah di Eropa. Penentuan itu diperlukan untuk memahami
dan menerapkan morfologi, karena tidak seorangpun bisa memperoleh pengetahuan
tentang sub-bagian itu dengan mempelajari tabel dan pembagian di luar kepala.

Sebuah tabel penentu sangat penting bagi pendidikan dalam morfologi dan sistematik,
di mana orang bisa membawa fanerogam kepada keluarga itu, misalnya sebuah karya
dengan mengikuti Pengantar Penggunaan Rumpun Tanaman Bunga.
Pada kelas tertinggi dari bagian persiapan juga dibahas biologi bunga. Pendidikan
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dalam ilmu hewan dan mata pelajaran praktek yang terkait diberikan pada kelas
pertama dan kedua dari bagian kedokteran dan mencakup pelajaran teori dan praktik
dalam zootomi dan mikroskop anatomi dari berbagai kelompok hewan. Bila para murid
di kelas pertama bagian kedokteran untuk pertama kalinya menggunakan mikroskop,
penanganan peralatan ini diajarkan kepada mereka. Di sini diperlukan pencurahan
perhatian, karena untuk pelajaran medis lanjutan dan praktik dokter, menjadi sangat
penting, sehingga dia memiliki banyak ketrampilan dalam menggunakan sebuah
peralatan, yang mungkin setiap hari diperlukankannya.
Jika orang mempelajari penggunaan mikroskop pada suatu kelas murid baru
maka biasanya pasti didahului dengan suatu penjelasan singkat tentang susunan dan
kinerjanya. Selanjutnya, juga tampak bahwa psikologi sangat penting, sehingga dalam
pelajaran lebih lanjut dicoba untuk membuat urutan teratur dalam bebagai tindakan,
sebagai syarat untuk menjalankan mekanisme itu. Hal ini sangat penting pada saat
untuk pertama kalinya mereka menggunakan peralatan ini. Saat psikologis sangat
menentukan. Untuk tujuan ini, tampaknya diperlukan urutan seperti berikut ini.
Pusat preparat mikroskop di tengah bidang kondensor diletakkan di meja
dengan penjepitnya. Bidang cahaya diatur dan jika diperlukan pilihan dapat ditentukan.
Cermin dengan jari telunjuk dan ibu jari kedua tangan diletakkan di bidang cahaya.

Gambar 52:
Praktikum Zoologi (1926) Guru Dr. De Visser Smits: Siswa tahun I Kedokteran
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Panjang tabung diatur dengan ceruk tabung menurut petunjuk, yang dalam setiap
mikroskop diberikan oleh pabrik (170 milimeter, 160 milimeter atau 152 milimeter).
Perangkat besar dengan aturan cembung atau cekung yang memadai. Diagrafma iris
untuk sementara dipasang. Peralatan halus dengan sekrup micrometer. Pemasangan
cermin dan diafragma.
Beberapa aturan umum lain pada mulanya harus diikuti dan dipantau; dengan
mata kiri mengamati, mata kanan terbuka, tangan kanan memegang tangkai micrometer
apabila tidak dicatat, catatan dari bidang tinjauan preparat dengan perbesaran kecil,
dan akhirnya gambar sebuah rincian yang ditunjukkan oleh guru dengan perbesaran
yang mencolok yang didapat. Setelah beberapa latihan dalam memasang berbagai
preparat, menurut metode yang ditunjukkan di atas, para murid kelas-1 dari bagian
kedokteran mendapatkan preparat invertebrata.
Objek termasuk kelompok hewan dalam pelajaran teori dari tahun ajaran
sebelumnya telah dibahas. Jadi dalam kelas ini dipertimbangkan preparat berikut ini:
- Dari protozoa: colozoum, radiolarian, noctiluca, bodo lacerate, monocystus,
gregarine cuneata, eimeria stiedae, colpidium, spirostoma dan sebagainya
- Dari spongia: sycandra, spongilla, leucornia, euspongia
- Dari coelenteraten: hydra, tubularia, tiara, alcyonium, actinia, sagartia, tealia,
cyanea, plumularia, obelia dan sebagainya.
- Dari echinodermata: holothuria, cucumaria, asterias, antedon, echinus dan
sebagainya
Objek mikroskop ini diamati dan dicatat oleh para murid. Preparat ditutup dengan
balsam, jadi sepenuhnya disiapkan untuk diberikan kepada para murid.
Dalam pendidikan zootomi, ada dua tujuan. Pertama-tamna, harus diusahakan
untuk menjelaskan pelajaran teoritis yang memperdalam. Kedua, para murid belajar
bersiap agar dalam anatomi praktik manusia, mereka bisa mendapatkan ketrampilan.
Objek zootomi sangat kecil, suatu keuntungan besar karena seorang murid, yang
misalnya telah menyiapkan sistem syaraf echinodermata, suatu teknik tertentu
diperoleh yang bermanfaat baginya dalam melengkapi ketrampilannya di kamar bedah
dan menempatkannya di atas objek yang jauh lebih besar, yang harus dikerjakannya
di sana.
Tanpa pedoman yang memadai, orang tidak bisa memberikan pendidikan
zootomi kepada sekelompok murid. Jadi saya menduga ada upaya keras untuk
memberikan pedoman itu kepada murid. Pilihan ini sangat kecil dan saat itu terbukti
bahwa pedoman dari Prof. Dr.G.C.J. C. Vosmaer dijual, saya mengambil dari Prof. Dr.
H.F. Nierstrasz dan dr. G.Chr. Hirsch; Pengantar untuk Latihan Mikroskop Zologi jilid
1, Wirberllose Tiered an Heft 2, Wirbeltiere, Jena, Verlag von Gustav Fischer 1922 dan
1924. Keberatan terjadi karena para murid kelas-1 dari bagian kedokteran belum
mempelajari bahasa Jerman dan murid kelas-2 belum menguasai prinsip bahasa yang
sulit ini. Pedoman sangat jelas dibuat dan bagian terkait masih dianggap klasik. Untuk
praktikum hewani disediakan waktu dua jam per minggu. Objek yang dibedah pada
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GAMBAR 53:
Museum Bilogi 1926

kelas pertama ini termasuk invertebrate; salah satu Mollusca, suatu wakil ulat, sebuah
echinodermata dan salah satu artropoda.
Pelajaran teori diberikan selama satu jam per minggu, dibahas kelompok hewan
tidak bertulang belakang, yang di bagian persiapan tidak dibahas. Sebagian tahun
ajaran, sebaliknya disediakan untuk membahas suatu bab dari anatomi perbandingan;
integument, ekstremitas atau tengkorak. Dalam pelajaran teori ini, saya memanfaatkan
papan dinding dari Prof. dr. Paul Pfurtscheller. Ini merupakan karya papan terkenal yang
sangat jelas dan perlu diutamakan. Pada kelas kedua bagian kedokteran, praktikum
dua jam per minggu diberikan dan pelajaran teori selama satu jam per minggu.
Anatomi mikroskop dari berbagai kelompok hewan diteruskan dan dengan
cara yang sama diatur seperti pada tahun ajaran pertama, yakni para murid berusaha
mengamati dan mencatat preparat, yang seluruhnya telah disiapkan. Tentang ulat,
diberikan: fasciola, taenia, ascaris, trichinella, lumbricus, hirudo dan sebagainya. Dari
arthropoda: astakus, periplaneta, apis, melolontha dan sebagainya. Dari vertebrata
lebih rendah: berbagai amphious dan petromyzon yang dibedah. Organ elektris dari
torpedo, bedah melintang dari tulang belakang scylium, beberapa preparat teleostier.
Beberapa preparat tentang pembentukan dan perkembangan ampibia disiapkan.
Tentang vertebrata yang lebih tinggi, preparat diberikan tentang pembentukan dan
pengembangan reptil dan burung. Tentang manusia dan hewan lunak, sedikit atau tidak
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ada objek yang diberikan karena dalam pendidikan ini
sudah dibahas dalam histology. Pendidikan zootomi
pada kelas kedua dari bagian kedokteran terbatas
pada pembedahan seekor ikan, wakil ampibi, seekor
reptil dan seekor burung.
Dalam jam yang disediakan untuk pelajaran
teori, embryologi umum dari hewan lunak dibahas,
menurut buku pelajaran Prof. dr. Oscar Hertwig yang
terkenal. Untuk embryologi khusus dari berbagai
organ kebanyakan tidak ada waktu tersisa, karena
apabila orang menyelidiki perkembangan seekor
hewan lunak, dari sel telor yang dibuahi sampai
kelahiran, waktu yang disediakan selama pelajaran
GAMBAR 54
berlangsung akan berakhir.
Dr. Z. Kamerling
Pelajaran dalam ilmu keturunan hanya diberikan
di kelas tiga dari bagian kedokteran selama satu jam
per minggu. Pada tahun pertama kerja saya di STOVIA, saya memulai pelajaran ini dengan
suatu tinjauan teori keturunan lama. Saya kembali dan kini saya segera memulai dengan
mengumpulkan pemahaman dasar tentang pembiakan dan keturunan. Pemahaman
idioplasma sehubungan dengan istilah yang kini digunakan secara umum phaenotype
Perhatian khusus dicurahkan pada aturan pemisahan Mendel. Para murid
mengerjakan beberapa contoh bagi satu, dua dan tiga faktor. Kisah kehidupan dan
karha Augustijner tidak boleh dilupakan. Tidak banyak waktu untuk penerapan kondisi
di bidang kedokteran dan antropologi. Sayang sekali. Namun dalam perluasan
ajaran umum tentang keturunan tidak perlu diherankan. Jika kita ingin membahas
penerapannya di bidang yang begitu penting bagi para murid ini, lebih banyak waktu
harus disediakan untuk pelajaran ini.
Pada akhir gambaran tentang kondisi pendidikan, saya tidak bisa menutup tulisan
ini tanpa menghormati pendahulu saya, yang telah bekerja keras dan mencurahkan
perhatian, demi kepentingan sekolah dan pelajaran biologi, yang masih begitu menonjol
dalam koleksi pendidikan dan dalam koleksi benda. Dr. Z. Kamerling selama bertahuntahun bertugas di STOVIA dan telah berbuat sangat banyak yang kini diteruskan oleh
para pendahulunya. Banyak pekerjaan yang dilakukannya dalam kondisi sulit dan
dengan sarana bantuan yang terbatas, papan dinding yang ditandatanganinya, bahan
spiritus untuk demonstrasi dalam pelajaran botani dan zoology yang dikumpulkannya,
buku pelajaran yang ditulisnya, baik untuk pelajaran teori maupun praktik. Hormat
kepada pendahulu di bidang pelajaran biologi di STOVIA ini.
Saya mengakhiri dengan melontarkan keyakinan bahwa menurut dugaan saya,
tindakan medis di Hindia sangat diuntungkan dengan keberadaan sebuah lembaga
pendidikan yang selama 75 tahun telah menghasilkan dokter yang mereka banggakan.
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D

ia yang mengenal tipe umum lembaga pendidikan tinggi medis Belanda
modern dan pendidikan dokter di Belanda, mengunjungi STOVIA yang baru
di jalan Salemba yang sudah digunakan selama enam tahun. Dengan adanya
apa yang dia amati dan diketahuinya tentang pendidikan dokter Hindia, pasti akan
membuat perbandingan dan menunjuk berbagai perbedaan di antara dua pendidikan
itu, yang dalam sejarah STOVIA bisa ditemukan penjelasannya.
Sejarah ini menggambarkan kepada kita meskipun secara kabur, rencana paling
awal dari sekolah kita sekitar 1840, ketika kursus pendidikan yang dirancang dibuka
untuk petugas vaksin bumi putra. Pada 1831 kita melihatnya, tetapi kini jelas dikenal
sebagai sekolah dokter Djawa dengan sebuah asrama yang terikat padanya, saat masuk
ke dunia medis; sebagian dari rumah sakit militer disediakannya. Sampai 1864 sekolah
itu diperluas dengan dua dan kemudian dengan tiga tahun ajaran sampai 1876, yang
pada tahun itu dinaikkan menjadi tujuh dan pada 1881 menjadi delapan tahun ajaran,
dibagi dalam bagian persiapan dua dan tiga tahun, dan bagian kedokteran selama lima
tahun.
Pada 1900 sekolah ini dirombak menjadi sekolah untuk mendidik para dokter
Hindia dengan masa pendidikan sembilan tahun, termasuk tiga tahun bagian
persiapan dan enam tahun bagian kedokteran. Demi kepentingannya diputuskan
untuk mendirikan sebuah bangunan terpisah di Jalan Rumah Sakit. Pada tahun
1913 akhirnya bersamaan dengan masa pendidikan 10 tahun sekolah ini memasuki
periode perkembangan terakhirnya sebagai Sekolah untuk Mendidik Dokter Hindia,
yang namanya sampai sekarang ini dianggap sebagai salah satu lembaga pendidikan
Hindia yang paling terkenal. Kini sekolah itu menempati sebuah kompleks luas di jalan
Salemba untuk pendidikan, sementara para murid diinapkan di tempat lain, yakni di
bekas gedung di Jalan Rumah Sakit.
Sejarah selanjutnya menyebutkan berbagai pengaruh yang ada dalam
perkembangannya. Termasuk ada pengaruh yang telah lama berlangsung dan oleh
karenanya menjadi sangat mendasar. Untuk itu, harus diperhitungkan pengaruh, yang
muncul dari sudut pandang pemerintah mengenai resiko pendidikan. Resiko ini bagi
semua dokter yang dididik sebelum 1913 ditanggung oleh negara, sementara dari
mereka yang diterima di sekolah ini setelah 1913 mayoritas belajar atas beaya negara.
:
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GAMBAR 55: Ruang Seksi Awal di RS Militer
(di ruang ini terdapat 1 meja preparat yang
sampai 1904 digunakan untuk latihan
praktikum anatomi).

Kekurangan
mendesak
bantuan
dokter demi kepentingan penduduk bumi
putera, untuk melengkapi kebutuhan ini,
pemerintah menetapkan prinsip di atas. Mereka
membebankan kewajiban membayar mahal
kepada pegawai yang bertanggungjawab
terhadap pendidikan itu, agar supaya bisa
meluluskan sebanyak mungkin jumlah dokter
dalam batas-batas kapasitas sekolah setiap
tahun, membatasi pengeluaran murid selama
masa belajar dan dengan sekuat tenaga
berusaha untuk mewujudkan proses belajar
yang lancar. Persoalan mengenai pasokan dokter
dari negara sebaliknya tidak bisa diselesaikan secara memuaskan, ketika hubungan
tertentu antara jumlah penghuninya dan jumlah dokter yang bekerja di antara mereka
tetap ada. Jika mereka mampu memenuhi tuntutan penempatannya (praktek umum
tenaga dokter dan ahli kebidanan), bersama pengetahuan medis yang dilengkapi
dengan kemampuan yang jelas dan luas jangkauannya, hal ini termasuk mereka yang
biasanya mampu membantu dengan sukses. Hal ini terutama berlaku apabila di Hindia
jumlah dokter yuang ada dibandingkan dengan kepadatan penduduk cukup kecil,
wilayah setiap aktivitas diperluas secara seimbang dan jarak yang saling memisahkan
mereka dan poliklinik pusat dengan dokter spesialis yang ditempatkan di sana (yang
jika diperlukan bisa memberikan bantuan dan nasehat) sangat jauh.
Pendidikan sebelum 1900 hampir tidak pernah memperhitungkan kondisi ini;
tingkat pendidikan tidak bertumpu pada tuntutan kenyataan. Dokter Djawa yang
dihasilkan mengalami dampak merugikan, akan tetapi terlalu sering mereka mengeluh
kepada direktur sekolah, yang tidak mampu menghadapi kesulitan itu di lapangan.
Sekolah dokter Djawa juga tidak menghasilkan dokter dalam arti yang disebutkan di
atas. Mereka menghasilkan tenaga bantuan kepada siapapun yang menurut pandangan
saat itu, harus bisa diserahi pekerjaan kesehatan sederhana, kepada siapapun yang bisa
diserahi peran pasif untuk melaksanakan tindakan, yang dianggap perlu oleh dokter
Eropa yang diserahi untuk merawat kesehatan masyarakatnya di daerah tugasnya.
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Kita melihat mengapa Hindia tidak merasa puas dengan tenaga bantu demikian.
Hindia memerlukan dokter yang mempunyai pengalaman untuk bisa bertindak
mandiri dengan lebih ditekankan yang memiliki kecocokan. Sekolah tersebut harus
memberikan pengalaman ini. Tidak ada yang bisa melihat lebih jelas seperti direktur
saat itu dr. Roll, tidak ada yang dengan lebih tegas menekankan kebutuhan merombak
pendidikan medis daripada dia (1898). Tidak ada yang lebih baik selain dia untuk
diserahi penyusunan dan pelaksanaan rencana reorganisasi oleh pemerintah. Pada
1900 dia telah memulainya. Sebuah kurikulum dijadikan dasar yang mengingatkan
pada perluasan kulikulum di Belanda. Dalam beberapa aspeknya (pelajaran penyakit
tropis, kedokteran kehakiman) berlangsung lebih jauh.
Kepala Dinas Kesehatan saat itu, yang daerah pengangkatannya mencakup
sekolah itu, pada umumnya tidak melihat banyak manfaat dalam reorganisasi tersebut.
Dalam konteks pandangannya tentang arti penting dokter bumi putra bagi dinas
kesehatan, pendidikan singkat disesuaikan dengan sedikitnya kesulitan dan oleh
karenanya hanya sedikit peluang bagi keberhasilan belajar (salah seorang perwira
militer menganggap cukup bagi dokter bumi putra apabila hanya bisa mengenali dan
merawat penyakit sederhana). Sekolah untuk mendidik dokter bumi putra, seperti yang
disebutkan saat itu, menurut dugaan mereka akan menghasilkan dokter lebih banyak
daripada yang diperlukan dalam praktik, terutama juga bisa mengembangkan bakat
rata-ratanya. Kurangnya keberhasilan dalam ukuran besar selama belajar seperti yang
mereka tunjukkan tidak tertutup kemungkinan. Hal ini berarti kerugian bagi Dinas
Kesehatan dan kerugian bagi keuangan negara. Oleh karena itu, mereka menginginkan
penyederhanaan pendidikan.
Sebaliknya mereka (dan di antara mereka terutama direktur sekolah) yang
telah menguasai pendidikan ini dan bertanggung jawab terhadap hasil-hasilnya
harus memperhitungkan (meskipun kekurangan besar tenaga medis diakui dan
arti pentingnya juga disadari) termasuk kewajiban utama untuk membentuk dokter
seutuhnya, setidaknya dalam pengetahuan keahlian, yang bekerja di antara penduduk,
yang kepercayaannya pada ilmu pengetahuan medis Barat masih harus diperoleh,
mampu untuk berhasil dalam memperoleh pengetahuan ini.
Saat itu mereka memahami bahwa kenaikan tingkat pendidikan tidak harus
mengorbankan produktivitas sekolah, juga harus dibatasi pengeluaran keuangan yang
tidak berguna. Baik masalah ini maupun kerugian lain berusaha mereka imbangi.
Mereka melakukannya dengan pemilihan lebih ketat dalam penerimaan murid juga
dengan memberikan alasan terhadap hasil-hasil pelajaran yang tidak memadai pada
bagian kurikulum yang kurang rasional dari mata pelajaran itu, dan karena waktu yang
terlalu singkat harus dicurahkan untuk mempelajarai pelajaran yang paling berbobot,
membentuk suatu sifat yang lebih ketat dibandingkan sebelumnya. Perpanjangan
seluruh masa belajar sampai sembilan tahun diperlukan. Akan tetapi ini juga membuka
kesempatan untuk bisa memasukkan ilmu kebidanan yang tidak diajarkan dalam
kurikulum lama sebagai suatu materi baru dalam kurikulum. Pendidikan yang pada
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umumnya mencerminkan ilmu pengetahuan tetap akan memberikan kesempatan
bagi pengembangan teoretis yang diperlukan dan juga praktis sebagai tambahan
pelengkap. Hal ini bukan hanya berlaku untuk pelajaran klinis, tetapi juga bagi praklinis
dan pengantar. Selain itu, tidak boleh dilupakan tujuan akhir dari pendidikan ini.
Melalui banyak pengawasan (reaksi) atas kemajuan teori dan praktik para murid,
terpaksa mereka mengikuti guru dalam membahas materi. Percobaan pada saat yang
ditetapkan (empat kali setahun) harus mendorong murid untuk memperbaiki apa yang
telah diberikan; guru mereka bisa menjadi sarana untuk memberikan suatu penilaian
rata-rata melalui pandangan yang diperoleh dari reaksi tentang setiap muridnya. Dari
penilaian ini, yang bisa didasarkan dari pendapat mereka, diberikan keputusan tentang
kemajuan menuju suatu kelas yang lebih tinggi. Ujian kenaikan tidak diperlukan lagi.
Harapan yang kurang menguntungkan, yang tampaknya bisa dibenarkan, dimiliki
oleh Kepala Dinas Kesehatan dari potensi sekolah yang diperbaharui, terbukti juga
tidak beralasan. Pengalaman menunjukkan bahwa meskipun ada perluasan kurikulum,
jumlah murid yang putus sekolah karena kurangnya hasil belajar mereka jumlahnya
merosot sangat tajam. Selanjutnya terbukti para dokter bumi putra yang diluluskan
setelah reorganisasi, kenyataannya bisa jauh lebih baik, daripada generasi sebelumnya
yang telah menikmati pendidikan (dalam reorganisasi sekolah pendidikan dokter bumi
putra di Weltevreden masih diperlukan).
Melihat tugas yang harus dipenuhi sekolah ini terhadap masyarakat bumi
putra, mereka telah menempuh jalan yang baik. Perkembangan selanjutnya di bawah
pimpinan para tokoh ahli seperti dr. H.F. Roll dan penggantinya dr. J. Noordhoek Hegt
dengan tenang program ini bisa diteruskan. Pada 1917 reorganisasi penting terakhir
berlangsung. Ketika itu sekolah dibuka juga bagi non bumi putra dan sebagai akibatnya
diubah namanya menjadi Sekolah Pendidikan Dokter Hindia seperti sekarang ini. Motif
langsung bagi pembaharuan ini terutama bersifat didaktis. Pendidikan yang dalam
garis besarnya sesuai degnan pengajaran sekolah dokter bumi putra, bertumpu pada
dasar yang lebih luas. Pada kurikulumnya ditambahkan mata pelajaran terpisah, seperti
pelajaran keturunan dan perbandingan anatomi, karena untuk pelajaran yang ada
lebih banyak tempat disediakan untuk membicarakan masalah ilmiah, yang semakin
hari semakin luas dan mendalam.
Sejak gedung di jalan Salemba didirikan, ruang yang lebih luas dan lebih banyak
disediakan untuk pengajaran ini. Semakin banyak sarana bantu dan akhirnya diperlukan
juga dana yang lebih besar, sehingga orang bisa mencurahkan diri pada aktivitas
(pengumpulan untuk pendidikan dan pengetahuan) yang sebelumnya kebanyakan
tidak bisa terlaksana. Metode pengajaran disesuaikan dengan kondisi yang lebih baik,
dengan perkembangan watak dan jiwa para murid (murid sekarang ini mewakili tipe
yang berbeda daripada sebelumnya) yang berubah dalam sejumlah aspek. Terutama
pada tahun-tahan lanjutnya, tingkat pemahaman dan perkembangan murid maupun
guru bisa lebih mudah dikendalikan dan dalam pergaulannya dengan mereka bisa
menciptakan hubungan yang mengingatkan pada universitas di tanah air.

120

Yang sama sekali masih tetap sama dan dengan perhatian khusus bisa
dipertahankan, bila mungkin diperkuat, adalah watak membangun dari pendidikan ini;
generasi muda guru (terutama mereka yang telah menanggani pendidikan praklinik)
pada umumnya berbagi keyakinan dengan pendahulu mereka. Suatu sistem pendidikan
seperti yang digambarkan di sini, jika membawa dampak yang diharapkan menuntut
kerjasama yang erat di antara semua tenaga pengajar. Kepada pegawai pendidik juga
melalui bantuan mereka tampaknya tidak terlalu banyak hingga 1921. Tidak sedikit
tuntutan didaktis yang diajukan. Hal ini meningkat bersama dengan jumlah murid
yang dididik, karena tergantung pada jumlah jam belajar per minggunya. Hal ini tidak
terjadi apabila orang tidak wajib memastikannya melalui reaksi berulang-ulang apakah
materi yang dibahas telah disusun secara memadai. Pada April 1894 Eijkman masih
menulis sebagai berikut ”Segera setelah jumlah calon guru di sebuah kelas mencapai
lebih dari 10, kekurangan waktu semakin terasa dan pekerjaan sangat dibatasi ketika
14 atau lebih murid duduk di kelas. Kini kita maju 30 tahun ke depan, akan tetapi apa
yang mengisi 30 tahun ini dalam sejarah bangsa itu?
Juga kepentingan keuangan negara yang mencampuri hasil ini mewajibkan tenaga
pengajar untuk mencurahkan perhatian mereka terus-menerus pada kepentingan
belajar murid. Dalam merancang rencana ini, pembangunan STOVIA di jalan Salemba,
syarat pendidikan dan perkembangannya perlu diutamakan. Hal ini tercermin kembali
dalam sifat dan susunan sebagian besar ruangannya. Namun, setelah mengetahui
bahwa setiap pendidikan itu akan tetap baru dan segar, harus selalu diingat kembali
pada hasil-hasil sumber pengetahuan yang tidak pernah habis dan harapan bahwa
pembukaan sumber ini berada dalam jangkauan mereka yang berkarya di STOVIA.
Dalam hal membangun menurut berbagai ukuran yang mudah diperluas, juga harus
diperhitungkan terwujudnya ilusi yang berguna untuk pembangunan intelektual
Hindia, bahwa sekolah kita di samping lembaga pendidikan juga menjadi pusat bagi
aktivitas medis ilmiah.
Dalam perkembangan pendidikan bedah di STOVOA, sejarahnya terulang
kembali. Sebelum 1875 ketika seluruh pendidikan berlangsung baru dua tahun dan
kemudian tiga tahun, oleh tiga orang perwira kesehatan yang dibantu oleh dua orang
asisten dokter Djawa (dengan salah satunya memberikan pelajaran anatomi dan yang

geologi. Bahasa pengantar yang digunakan dalam pendidikan ini adalah Melayu dan
dibuat diktat berbahasa Melayu yang ditulis oleh para murid. Dengan demikian, sarana
belajar sangat terbantu, pendidikan anatomi hanya diberikan sangat dangkal. Salah
satu direktur dari masa ini juga membicarakan “anatomi secara garis besar” dalam
kurikulum yang disusunnya.
Dapat dibaca bahwa pada 7 Februari 1871, sebuah kerangka, seperangkat tulangtulang dan sebuah tengkorak diminta “yang digunakan untuk preparat yang dimiliki
oleh Sersan purnawirawan Andries”. Ketika pada 17 Pebruari 1871 permohonan dari
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Kepala Dinas Kesehatan Militer untuk membuat laporan biaya, muncul jawaban berikut
ini yang berasal dari direktur sekolah:
”Dengan kurangnya tarip dan kurangnya peraturan, yang di sini
bisa digunakan untuk menentukan harga atau mengatur para
murid, penulis mempertimbangkan persoalan ini sepintas dan
tampaknya dengan mempertimbangkan kesulitan yang dialami
dalam penyiapan seluruh kerangka, selain seperangkat tulang dan
tengkorak, dana f 30 tidak bisa dianggap sebagai terlalu banyak.
Sersan A. Vermeer bersedia untuk menyerahkan benda-benda yang
dibutuhkan dengan harga yang sepadan. Setelah menyelesaikannya,
jika perlu sebuah komisi bisa memberikan suatu penilaian tentang
hasil karya itu, sebelum menyerahkan tulang-tulang yang dimaksud
ke sekolah untuk digunakan”.
Kini kita melihat para pendahulu kita tidak mempedulikan kesulitan itu. Pada
usulan Desember 1871 sekolah ini memiliki semua peralatan yang dipesan. Akan
tetapi setelah 1875, ketika terjadi keluhan yang dilontarkan tentang ketidakcakapan
dokter Djawa dan tidak tercapainya pendidikan, sistem ini diubah menjadi kurikulum
tujuh tahun yang terdiri atas bagian persiapan dua tahun (khusus untuk belajar bahasa
naik dan mengenai salah satu hal penting, bahasa Belanda masuk dalam pendidikan
ini sebagai pengantar. Kita melihat bahwa bersama mata pelajaran kedokteran lain,
juga ilmu bedah pantas dihargai yang bila dibandingkan dengan kondisi semula, sudah
sesuai dengan arti pentingnya bagi dokter. Dalam surat direktur sekolah Semmelink
tertanggal 6 Januari 1876 dan Direktur Cornelissen 18 Juni 1876, terungkap bahwa
persiapan untuk bagian kedokteran yang dilakukan pada November 1877 dari sekolah
yang sudah diubah dan dibicarakan. Dalam surat Tuan Semmelink, tampak “bahwa
sarana bantu untuk pendidikan di sekolah ini sangat sedikit dan sangat kurang untuk
ini sangat sulit ketika orang tidak memiliki papan yang baik, preparat dan sebagainya.
Kurangnya mayat, kurangnya waktu, dan terutama juga kurangnya latihan dan
ketrampilan dalam membuat preparat, terutama pada masa-masa awal bagi perwira
kesehatan pendidikan bedah mayat sangat terhambat. Ketika orang di kota-kota
akademi besar di Eropa tempat tenaga tersedia dan terlatih baik, masih memerlukan
papan, preparat buatan dari kertas dan sarana bantu lainnya, maka kebutuhan untuk
sekolah ini berlipat ganda, karena dalam cuaca tropis mayat lebih cepat membusuk
dan menaruhnya di kamar seksi lebih merugikan. Papan yang diperlukan bisa untuk
sementara dipinjam dari perpustakaan militer dan dari gudang obat-obatan. Bisa
diminta dua mikroskop dan dari Eropa sebuah kerangka utuh, beberapa tulang lepas
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dan sebuah preparat dari kertas, yang menunjukkan garis tengah kepala memanjang,
tekak dan kerongkongan, telinga, mata dengan bolanya dan ototnya dan enam
puluhan preparat mikroskop, irisan kulit, lendir kotor, kelenjar, lidah, ulu hati dan urat
nadi, hati, paru-paru dan sebagainya”.
Dengan cukup tegas perlu disebutkan bahwa direktur sekolah saat itu, perwira
kesehatan kelas-1 Van der Elst, pada September 1878, pertama di bagian kedokteran
setelah reorganisasi dan ketika dia membahas kesulitan yang harus dihadapi oleh
tenaga pendidik, “hanya pelajaran dalam ilmu bedah yang berlangsung tidak teratur.
Oleh perwira kesehatan kelas-2 Maier dimulai dan dibawa kepada Paduka, semua
itu diteruskan oleh perwira kelas-1 van der Elst. Sebagian besar (pelajaran tentang
tulang, sendi, isi perut, paru-paru dan jantung) bisa dibahas dan para murid di sini
menyampaikan kepuasannya”. Dia menyebutkan bahwa untuk pendidikan anatomi
sekolah akan membeli kerangka baru yang dari dr. Arntlat yang menyediakan alat
bantu seperti tulang, pelat besar dan sebagainya.
Pada 8 Januari 1877 diperoleh izin untuk membeli kerangka baru milik dr.
Arntzenius, yang menurut kesaksian Direktur Cornelis,”kerangka itu baru, lengkap
dan dirangkai kembali dengan cermat, dengan sendi-sendi yang diperkuat dengan
engsel tembaga dan diperkuat demikian rupa sehingga hanya gerakan normal yang
bisa dilakukan. Selanjutnya asal-usul dan daya rekat semua engsel sangat jelas tampak
dengan warna dan petunjuk. Kerangka itu sempurna untuk pendidikan anatomi”.
Paduka menyerahkan uang sejumlah f 150, kepada sekolah ini, kemudian dibayarkan
kepada bagian amanuensis dari suatu akademi di Leiden. Kerangka ini masih berada
dalam kondisi baik dan selama perjalanan ke Hindia tidak mengalami kerusakan.
Pada mulanya digunakan diktat yang ditulis di Belanda, tetapi karena
penyusunannya terlalu banyak menuntut waktu guru yang terbatas dan diktat itu tidak
berguna bagi para murid, van der Elst berpendapat tentang perlunya penyediaan buku
pelajaran yang cocok. Untuk pendidikan dalam ilmu bedah, disediakan buku pelajaran
karya Fles, yang digunakan setelah Juli 1879. Selama masa jabatan van der Elst (15
Pebruari 1878 – 28 Pebruari 1884) ilmu bedah dimasukkan dalam kurikulum cadangan;
di kelas-1 bagian kedokteran, setiap hari satu jam; pada kelas-2 sama, setiap hari satu
jam, dan di kelas-3, diberikan tiga jam per minggu dengan Histologi.
Setelah tahun ajaran 1883-1884 sampai 1889, jumlah ini dikurangi menjadi
satu jam baik di kelas 1 maupun kelas 2. Jika masuk dalam tinjauan yang diperoleh
dari pendidikan pada tahun ajaran pertama setelah reorganisasi, muncul optimisme
sehubungan dengan hasil-hasil pendidikan yang diharapkan di masa mendatang tidak
terbantahkan, bahwa pada tahun-tahun berikutnya bukti-bukti kekurangan semakin
tampak, dan tetap ada hingga akhir periode 1876-1890. Berbagai sebab dapat
ditunjukkan untuk itu. Pertama-tama kurangnya pengetahuan murid tentang bahasa
Belanda. Dengan asal-usul dari sekolah pemerintah bumi putra, mereka pertamatama mulai mempelajari bahasa di bagian persiapan. Hal ini terbukti setelah tahun
kedua dan ketiga (setelah 1881), mereka tidak siap untuk maju sehingga mereka
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mendapatkan kesulitan ketika mengikuti pendidikan di bagian kedokteran. Mereka
tidak paham sebagian maupun seluruhnya pelajaran yang telah dibahas. Ditambah lagi
para guru dari bagian kedokteran yang mengajar dengan menggunakan dalam bahasa
Belanda, sehinga para murid mengalami kemajuan yang sangat lamban. Berdasarkan
laporannya pada 1870—1880, Tuan van der Elst menyampaikan sebagai berikut. ”Diktat
dan makna. Di mana-mana kata-katanya bisa dipahami terbalik, ditulis terbalik atau
dibuang seluruhnya, juga maknanya yang sering didiktekan oleh guru tidak mungkin
mereka pahami”.
Semua mata pelajaran terutama yang tidak ada bukunya, mengalami hal yang
sama, termasuk juga ilmu kebidanan. Diketahui dari tahun-tahun itu, jawaban yang
diberikan pada kesempatan suatu pelajaran umum dari suatu pertanyaan “apa itu
kerongkongan”. Prof. Boeke mengisahkan dalam ceramahnya tentang pendidikan
medis bagi orang bumi putra, dalam suatu rapat pada 16 Desember 1916 di depan
Yayasan Hindia di Den Haag, diperoleh jawaban yang sama dari semua murid di kelas
pada 1880, yaitu: kerongkongan adalah sebuah susunan tulang yang berdaging.
“Dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru terbukti dari sebagian besar
murid bahwa kelanjutan pelajaran ilmu bedah ternyata sulit mereka pahami, sehingga
pembuatan sebuah diktat diserahkan kepada murid paling cerdas di kelas itu. Hal
ini mengakibatkan mereka tidak memahami apa itu kerongkongan sebagai susunan
tulang berdaging dan mengungkapkan kembali apa yang telah didengar hanya dengan
mengambil alih dan menghafalkannya”.
Demikian pula semangat belajar para murid belum terlihat. “Sebagai contoh
bagaimana semua itu ditunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan bahasa Belanda
menjadi kendala utama bagi proses belajar mengajarnya. Bagaimana mereka mau
bekerjasama, saya hanya perlu menyebutkan bahwa beberapa dari mereka pada jamjam lowongnya bisa mengikuti kursus bahasa Belanda atas beaya sendiri“ kata van
der Elst.
Faktor penting kedua yang memiliki pengaruh negatif atas hasil para murid
adalah terjadinya pergantian guru yang berulang kali dan pembebanan guru dengan
dinas militer karena mereka itu adalah perwira kesehatan militer. Berikut tinjauan
tentang pergantian guru. Dalam tahun ajaran 1877-1878 ilmu bedah diajarkan oleh
perwira kesehatan kelas-2 J. Maier, namun digantikan oleh perwira kesehatan kelas-1
van der Elst sebelum akhir tahun. Dari daftar tahun ajaran 1879-1880 disebutkan bahwa:
- Perwira kesehatan kelas-1 van der Elst memberikan pelajaran dalam ilmu
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-

Perwira kesehatan kelas-2 de Freytag memberikan pelajaran dalam ilmu

-

Perwira kesehatan kelas-2 Haga memberikan pelajaran dalam ilmu
pembusukan dan histology.

Selama tahun ajaran 1880-1881:
- Perwira kesehatan kelas-1 van der Elst memberikan pelajaran dalam ilmu
penyakit khusus, ilmu bedah khusus, diagnostik dan farmasi
- Perwira kesehatan kelas-1 de Freytag memberikan pelajaran dalam ilmu
-

Perwira kesehatan kelas-1 Haga memberikan pelajaran dalam ilmu

Selama tahun ajaran 1881-1882:
- Perwira kesehatan kelas-1 van der Elst memberikan pelajaran dalam ilmu
penyakit khusus, ilmu bedah khusus, diagnostik, farmasi dan kesehatan
- Perwira kesehatan kelas-1 de Freytag memberikan pelajaran dalam ilmu
penyakit umum, bedah umum, ilmu penyakit khusus dan diagnostik
- Perwira kesehatan kelas-2 Haga memberikan pelajaran dalam ilmu urai,
-

Perwira kesehatan kelas-2 J. Lindman memberikan pelajaran dalam ilmu urai
dengan latihan praktis pada mayat, pelajaran membalut dan ilmu bedah
umum

Pada tahun ajaran 1883-1884 tersedia tenaga guru (perwira kesehatan) seperti:
Tuan de Freytag, Haga, Lindman, Cannegieter dan Scheffer. Pada tahun ajaran 18841885 terdapat guru Tuan dr Freytag, Buchler, Utermohlen dan Groothoff. Pada tahun
ajaran 1885-1886 mereka itu terdiri atas Tuan Lowe, Utermohlen, Brands, Pauw dan
Lijkles.
Selama periode antara tahun ajaran 1879 dan 1880 dan tahun ajaran 18851886 terjadi perubahan komposisi tenaga guru. Berdasarkan pengalaman yang ada,
masih diasumsikan bahwa para guru yang ditempatkan di sekolah ini masih disibukkan
dengan pekerjaan mereka di rumah sakit militer. Dengan demikian waktu mereka
banyak tersita di rumah sakit ini, sehingga dari jumlah jam yang disebutkan dalam
program belajar hanya separuh atau maksimal dua pertiga bagian bisa mereka
sediakan, sehingga kekecewaan yang tampak dari hampir semua laporan tahunan
sampai dengan sekitar 1890 tentang hasil pendidikan tidak membuat orang heran.
Para direktur yang menjabat di sekolah itu selalu melaporkan tentang hasil yang
kurang memuaskan tersebut. Mereka dan di bawahnya terutama Direktur van der Elst
(15 Pebruari 1878 – 28 Pebruari 1884) dan kemudian dr. C. Eijkman (31 Januari 1888 – 4
Pebruari 1896) selalu berusaha dengan gigih untuk memperbaikinya dan melengkapi
sarana yang ada di sekolah itu.
Berkat usaha gigih ini mereka ini, akhirnya sejak 1890 orang mulai merekrut
para calon guru lulusan dari sekolah dasar Eropa. Di antara mereka yang diterima
sebelum 1890, setiap tahun ditemukan beberapa orang dengan pendidikan awal,
mereka menunjukkan prestasi yang mereka peroleh. Perpaduan yang baik pejabat
direktur laboratorium kedokteran dengan direktur sekolah dan pejabat wakil direktur
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dari laboratorium tersebut dengan direktur pengganti guru di sekolah itu, yang muncul
pada 1888, menjadi langkah pertama pada upaya penyediaan pegawai tetap sehingga
kepemimpinan pendidikan menjadi stabil.
Tentang frekuensi mutasi di antara para guru sekolah selama periode 1889-1890
sampai 1895-1896 dapat terlihat dari tabel ringkasan berikut:
- Dalam tahun ajaran 1889-1890 tenaga guru terdiri atas H.H. Eijkman (direktur),
van Ecke, Haga, Godefroy, Winckler, Kiewiet de Jonge untuk anatomi dan
Faber.
- Dalam tahun ajaran 1890-1891: Eijkman, van Eecke, Haga, Kiewiet de Jonge,
Winckler, van Deventer untuk anatomi dan Faber
- Dalam tahun ajaran 1891-1892 : Eijkman, van Eecke, van den Spil, van den
Scheer, Kiewiet de Jonge, van Hasselt untuk anatomi, dan Faber.
- Dalam tahun 1892-1893: Eijkman, van Ecke, van den Spil, van den Scheer,
Kiewiet de Jonge, van Hasselt untuk anatomi dan Ferguson.
- Dalam tahun 1893-1894: Eijkman, van Ecke, van den Spil, van den Scheer,
Kiewiet de Jonge, Grijns untuk anatomi dan Ferguson.
- Dalam tahun 1894-1895: Eijkman, van Eecke, van den Spil, van den Scheer,
Kiewiet de Jonge, Grijns untuk anatomi dan Ferguson.
- Dalam tahun 1895-1896 : Eijkman, Roll, van den Spil, Goedhuis, Kiewiet de
Jonge, Pauw untuk anatom dan van Eek
Dengan demikian, masih perlu dibenahi agar supaya diperoleh stabilitas
penyediaan guru, terutama untuk ilmu urai, yang pada periode tujuh tahun diampu
oleh lima guru yang berbeda.
Sejak sekitar 1890 hasil-hasil pendidikan menjadi lebih mencolok. Apakah
tergantung pada tenaga pengajar, atau pada murid, ataukah pada keduanya?
Bersama murid-murid yang lebih mampu memahami bahasa Belanda, dalam setiap
kasus diperoleh hasil yang lebih baik. Dalam salah satu suratnya kepada Kepala Dinas
Kesehatan tahun 1894 Eijkman mengatakan tentang pertumbuhan lebih lanjut yang
dialami oleh sekolah itu pada tahun-tahun belakangan. Antara para guru dan murid
terbukti lebih banyak kontak batin, dan yang paling menguntungkan adalah tidak
hanya “semangat belajar” tetapi juga “semangat mengajar”. Orang mau bersusah
payah untuk mengatasi banyak kesulitan asal diperoleh hasil yang baik. Meskipun
ada penambahan jumlah murid, meskipun pada kenyataan bahwa direktur dan para
guru sangat terikat pada laboratorium atau aktivitas rumah sakit, terlihat dengan jelas
tanda-tanda bahwa kualitas kerja mereka naik. Dalam tahun ajaran 1889-1890 untuk
mendorong pelajaran praktik pada tahun-tahun ajaran tingkat lanjut, sebuah poliklinik
penyakit bedah dibuka oleh perwira kesehatan J. Haga. Pada tahun ajaran berikutnya
oleh perwira kesehatan Kiewiet de Jonge dibuka sebuah poliklinik penyakit dalam.
Keduanya segera terbukti bisa mencapai tujuan dengan baik.
Bagian ilmu urai juga mendapatkan kemajuan. Pada periode ini, Kiewiet de
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Jonge yang dalam tahun ajaran 1887-1888 menjadi guru dalam anatomi, menulis buku
pelajaran ilmu urai manusia yang terdiri atas dua bagian, yang diperuntukkan untuk
digunakan pada atlas Heitzmann. Eijkman menunjukkan bahwa pelajaran dalam mata
pelajaran kedokteran sangat diuntungkan, karena memiliki buku pelajaran yang cocok.
Ia tidak mengetahui terjemahan atau penulisan tentang apa yang diketahui di Eropa,
namun disesuaikan dengan kebutuhan murid oleh guru sendiri tentang pedoman
yang disusunnya. Buku pelajaran tersebut sejauh ini memenuhi tuntutan, yang harus
memperhitungkan tingkat pendidikan saat itu. Usaha dilakukan agar supaya bisa
mengumpulkan preparat anatomi. Praktikum anatomi yang tertaur, yang diberikan
pada jam-jam yang telah ditetapkan, belum berjalan. Demi kepentingan pendidikan,
disediakan sebuah mayat. Di kamar seksi (yang terdapat satu meja bedah) rumah
sakit militer dilakukan pembahasan teoretis dilakukan oleh guru tentang mayat itu,
khususnya situs dari visera abdomen; otak, bagian tubuh yang penting untuk praktek
semua ini harus dilangsungkan dengan cepat karena setelah maksimal dua hari, mayat
tidak bisa lagi digunakan untuk percobaan lebih lanjut karena mulai membusuk.
Dalam tahun ajaran 1896-1897 pada program pelajaran di samping ilmu urai
pelajaran wajib bagi murid tahun ajaran keempat dan kelima. Sementara pada tahun
ajaran 1898-1899 atas usul Roll, yang saat itu menjadi direktur pengganti sekaligus
guru dalam kesehatan kehakiman dan patologi anatomi, memasang penerangan
tenaga gas di kamar seksi yang telah disebutkan di atas, dengan tujuan agar
memungkinkan pelaksanaan pelajaran di ruang operasi dan latihan praktik dalam ilmu
urai dilangsungkan sepanjang petang dan malam hari. Selain itu juga dibangun bak
pengawetan yang dilapis semen di tempat yang memadai agar dapat menampung
empat mayat sekaligus.
Tahun ajaran terakhir membawa kita pada ambang perubahan penting di sekolah
ini. Oleh karena itu, pada tahun ini rencana yang sudah matang sudah dibuat pada
1900 yang mengarah pada pembaharuan dan sebagai akibatnya sejumlah kelemahan
penting yang masih ada pada lembaga pendidikan ini sebisa mungkin dihapuskan.
Semua ini, hanya disebutkan beberapa saja, adalah perpaduan antara jabatan direkturguru di sekolah dan jabatan direktur di laboratorium kedokteran, yang terbukti
merugikan kedua lembaga itu. Begitu pula perpaduan jabatan guru dengan jabatan
perwira kesehatan, tidak diinginkan baik oleh sekolah ini maupun oleh rumah sakit.
Selanjutnya, struktur kurikulum yang kurang memperhitungkan tuntutan kemajuan
pendidikan juga tidak lengkap, karena tidak adanya pendidikan kebidanan.
Dalam rencana reorganisasi ini juga dimasukkan pendirian sebuah gedung
sekolah yang baru, yang telah disiapkan mulai 1901. Dengan nama Sekolah untuk
Pendidikan Dokter bumi putra, yang disingkat STOVIA, lembaga ini mengalami
kemajuan yang luar biasa dengan tetap memperhatikan kebutuhan pendidikan klinik
yang masih berada di dekat rumah sakit militer. Jumlah muridnya maksimal 200 orang
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GAMBAR 56: Ruang Belajar Anatomi di Gd Jl. Rumah Sakit sekitar 1902
(di depan meja demonstrasi yang bisa diputar adalah dr. HF Roll.

yang mendapatkan pendidikan sekaligus asrama. Khusus untuk pelajaran anatomi,
semua ini memberikan keuntungan dalam bentuk ruang belajar yang terpisah dengan
ampiteater yang disediakan untuk 33 orang yang dilengkapi dengan meja percontohan
yang bisa diputar.
tangan. Suatu perpaduan yang membawa keuntungan, karena menawarkan jaminan
bahwa penanganan pemberian materi pelajaran dengan mempertimbangkan ketiganya
saling berhubungan. Dengan demikian dapat dilakukan pengembangan, walaupun
resiko cukup besar, karena para pengampunya dibebani dengan 20 jam pelajaran
teori per minggu, dibagi selama enam jam dalam tahun ajaran pertama dan enam jam
dalam tahun ajaran kedua untuk bagian ilmu bedah, dua jam dalam tahun ajaran ketiga

Untuk mengampu latihan praktis rutin dalam anatomi, masih banyak waktu
tertanggal 8 November 1902, ditulis tentang jangkauan pendidikan dalam mata
pelajaran ini. Disebutkan juga bahwa “untuk menilai kondisi dalam tahun ajaran 1902,
setiap murid pada waktu masih belajar, setiap tahun beralih dari kelas ke kelas, kirakira 14 hari dicurahkan untuk mempelajari mayat dalam pelajaran anatomi normal
yang berlangsung antara 4 dan 5 jam setiap harinya. Pada tahun ajaran sebelumnya,
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waktunya lebih pendek”.
Kemudian, praktik anatomi selama beberapa tahun sebelum 1900, kadangkadang diberikan kadang-kadang tidak, tergantung pada ada atau tidaknya mayat.
Seperti telah disebutkan sebelumnya, semuanya harus disiapkan dengan cepat
dan terburu-buru. Suatu metode untuk mengawetkan mayat belum dikenal orang.
Kebiasaan di Eropa tidak membawa hasil yang memuaskan di sini. Pembusukan bisa
berlangsung dalam waktu singkat. Bak penampungan di kamar seksi rumah sakit militer
juga lebih banyak berfungsi sebagai bak penitipan sementara. Materi pengajaran yang
sangat mahal segera lenyap, suatu kerugian yang sangat besar sehingga dilakukan
usaha untuk mendatangkan mayat yang telah diawetkan dari Eropa, tetapi selalu
gagal. Direktur sekolah dalam laporan tahun ajaran 1903-1904 halaman 10 menuliskan
sebagai brtikut: ”Sangat disayangkan karena kekurangan mayat, yang tersedia hanya
untuk penelitian anatomi, penambahan jumlah murid medis terhambat. Sementara
tingginya kebutuhan dokter bumi putra dianggap sangat mendesak.”
Untunglah waktu yang lebih baik sudah menanti. Dalam tahun ajaran 1904
aktivitas histology saat itu terjadi kekurangan formalin (yaitu zat yang diketahui untuk
mencegah pembusukan). Usaha yang gigih dilakukan dengan membuat percobaan
menyuntik sistem pembuluh darah yang berguna untuk memadatkan mayat.
Percobaan ini pada mulanya dilakukan di ruang seksi, dan mayat yang disuntik
dalam bak penampungan dibenamkan dalam larutan formalin yang telah ditipiskan.
Setelah dua minggu, terbukti mayat masih berada dalam kondisi utuh, dengan tidak
menimbulkan bekas pembusukan sedikitpun. Guru melaporkan kepada direktur
sekolah yang kemudian memberikan kesempatan untuk meneruskan percobaan itu.
Langkah ini menjadi metode pengawetan terbaik setelah terjadi kelangkaan larutan
formalin diperlukan untuk pengawetan itu. Hingga kini, di Hindia memiliki kesempatan
untuk mengawetkan mayat yang mampu bertahan selama beberapa bulan atau
bahkan beberapa tahun. Dampak dari percobaan ini semua dengan mudah bisa dilihat.
Laporan tahunan ajaran 1904 tentang ini menyebutkan sebagai berikut: ”Karena itu
dalam tahun ajaran ini untuk pertama kalinya ada kemungkinan bahwa para murid
dari tahun pertama, kedua dan ketiga tanpa terburu-buru bisa melakukan percobaan.
Dengan cara ini terbukti keperluan akan jenazah untuk praktik cukup memadai. Salah
satu dari ruang tidur yang belum digunakan di sekolah itu untuk sementara digunakan
sebagai ruang percobaan. Kamar seksi rumah sakit untuk keperluan itu sekarang tidak
lagi menawarkan ruang yang memadai. Kini latihan praktik bisa berlangsung secara
rutin, khususnya dalam ilmu bedah, memunculkan kebutuhan ruang persiapan yang
memadai dengan kebutuhan tenaga pengajar yang mendesak. Guru dalam anatomi
percobaan. Pendidikan dalam ilmu bedah kini bisa berjalan dengan baik, sehingga
diperlukan seorang guru yang khusus mencurahkan waktunya di bagian ini.
Sebuah usulan untuk memperluas korps guru dengan seorang guru tetap
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(bagi anatomi) juga masih belum didengar oleh pemerintah. Mereka pada tahuntahun sekitar 1900-an sangat mendukung perkembangan lebih lanjut sekolah
sehingga melalui alasan penghematan mereka untuk sementara waktu diminta tidak
merealisasikan rencana ini. Sekolah itu sendiri telah memunculkan suatu gambaran
tentang “bercak minyak yang terus bertambah di permukaan”, demikian disebutkan
oleh seorang pejabat yang telah memperoleh pengetahuan luas.
Akan tetapi pada tahun-tahun mendatang perkembangan menunjukkan
diampu oleh seorang guru, diperoleh keuntungan dari praktikum anatomi rutin karena
kurangnya bimbingan yang memadai hampir seluruhnya hanya merupakan ilusi belaka.
Sering selama latihan praktik diserahkan pada guru tersebut, dan murid menjadikannya
suatu pertemuan bersama. Kesempatan untuk makan dan minum dilakukan di ruang
itu juga. Makanan dikirimkan melalui jendela di tembok pemisah di antara ruang
bedah dan jalan kampung. Makanan dan minuman disalurkan melalui jendela itu oleh
penjual yang rutin berdagang di situ.
Baru pada akhir 1906 pemerintah menambahkan seorang guru lagi untuk
memperkuat tim pengajar, yang diserahi tugas menjadi pengajar pelajaran anatomi

GAMBAR 57: Praktikum Anatomi sekitar 1908 Berdiri sebelah kiri
adalah guru Th G van Vogelpoel: Ruang preparat di Jl. Rumah Sakit yang
semua dirancang sebagai bangsal tidur bagi siswa asrama.
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dan histology. Sejak saat itu, periode baru pendidikan ilmu bedah muncul. Kemudian,
ruang khusus guru disediakan, terpisah dengan ruang bedah. Dengan demikian semua
persyaratan di bagian ini sudah terpenuhi. Perbaikan pertama terjadi pada ruang
persiapan sementara. Di ruang ini tersedia peti besar dan agak dalam yang digunakan
untuk menampung persediaan material mayat yang diawetkan, yang telah direndam
dalam alcohol 60%. Hanya bagian bawahnya saja yang bisa diambil, apabila dua orang
pelayan sebelumnya turun. Selain itu, yang merugikan dari penimbunan mayat adalah
mayat yang berada di bagian terbawah akan terkena beban timbunan yang berada
di atasnya, sementara tinjauan tentang materi ini sangat dipersulit. Oleh karena itu,
diputuskan untuk membuat peti-peti kecil untuk digunakan sebagai penyimpan
tidak lebih dari empat mayat, diselang-seling dengan ujung kepala dan ujung kaki
di samping, diletakkan berderet. Sementara peti besar yang tidak begitu berat
dibagi dua, sehingga juga diperoleh keuntungan bahwa setiap kelompok praktikum
memiliki materialnya sendiri, para murid dapat menemukan materialnya tanpa banyak
kehilangan waktu untuk mencarinya.
Padatnya jahitan di dalam tanah dan dinding (untuk mencegah kebocoran)
dilakukan oleh guru bersama satu atau dua orang pembantu, orang bumi putra yang
bodoh, yang hanya cocok untuk disewa sebagai buruh jahit dengan gaji yang kecil. Cap
primitif yang sederhana jelas terbaca dalam setiap aspeknya pada saat penyediaan
perabotan di ruang persiapan.
Setiap meja bedah terdiri atas beberapa potongan kayu dengan sebuah seng,
(sementara seng sangat cepat keropos sebagai dampak formalin) atau lembaran
kayu. Tempat duduk murid selama praktikum adalah bangku bambu berukuran 25-40
sentimeter, per potong; mereka juga menggunakannya sebagai meja untuk membuka
peta dan persiapan peralatan tangan di tangan mereka. Bak untuk menimbun kotoran
dari proses persiapan pertama terbuat dari seng tetapi kemudian dibuat dari tabung
bambu, yang sering retak karena pengeringan. Oleh karena harganya hanya 8 sen
per potong, maka tidak terlalu membebani anggaran sekolah. Dengan f 7.200, STOVIA
harus menutup pengeluaran tahunan pada sarana belajar dan perabotan. Mengenai
anatomi, anggaran ini juga termasuk buku pelajaran, yakni buku pelajaran ilmu bedah
dari Kiewiet de Jonge yang diubah dan disempurnakan pada 1901 oleh Dr. W. Pauw, dan
Dinas Kesehatan Militer, melalui keputusan pemerintah Nomor 24 Januari 1902 tentang
kurikulum sekolah bahasa Jerman ditambahkan sebagai pelajaran alternatif. Kemudian
bahasa itu tetap dicantumkan sebagai pelajaran wajib); atlas anatomi Henle yang telah
menggantikan atlas Heitzmann, kotak iris lengkap, semua benda yang disediakan
kepada murid yang setelah lulus dari sekolah menjadi miliknya.
Meskipun lembaga ruang bedah bisa lebih baik apabila tersedia dana yang
berlimpah, namun praktikum anatomi berkat persediaan materi yang memadai
berlangsung teratur dan selalu terkoordinasi dengan guru. Pada kelas pertama ratarata disediakan delapan jam; pada kelas-2 rata-rata 6 jam dan di kelas-3 (anatomi
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dengan penuh semangat dan perhatian terus bekerja; kualitas preparat yang disediakan
membuktikan hal ini.
Juga pendidikan teori (di mana setiap minggu di kelas-1 lima jam, di kelas-2 empat
di kelas-4 satu jam untuk pembahasan lebih lengkap. Dengan memperhatikan praktek
bidang penting dengan penunjukkan preparat akan diperoleh sifat lain. Dalam tahun
ajaran 1907-1908 guru dalam anatomi juga mengajar sejarah perkembangan sejauh
diperlukan bagi pemahaman yang benar tentang ilmu bedah usus dan selaput perut,
saluran kencing, sistem syaraf pusat dan organ-organ yang lebih penitng, atau untuk
yang menyimpang yang dibahas dalam klinik, yang juga merupakan penyimpangan
dalam kurikulum.
Sebuah diktat yang disusunnya diperlukan sebagai inti pembicaraan yang sejauh
mungkin diperjelas dengan gambar dan sketsa. Penyimpangan anatomi serupa terjadi
begitu saja. Dalam tahun ajaran 1911-1912 bakat yang baik dan kerajinan hampir
semua murid kelas-4 telah memberi mereka kesempatan untuk membahas beberapa
bab di sini dari buku Bolk, “Persyarafan bagian lambung dan anggota tubuh manusia”.
Pendidikan ilmu bedah, yang dahulu hanya ditujukan untuk mempelajari
bentuk-bentuk organ dan letaknya, kemudian berubah, yang juga mencoba
membawa pemahaman tentang bentuk dan letaknya kepada para murid. Didorong
oleh keberhasilan yang diraih, pada tahun-tahun berikutnya diteruskan dengan cara
yang sama, tanpa terjebak dalam tinjauan tentang hal-hal yang manfaatnya tidak

GAMBAR 58: Ruang Preparat Anatomi di Salemba
(di ruangan ini tiap hari sekitar 70 siswa melakukan praktik).
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bisa dipastikan sebagai dasar langsung bagi pelajaran klinik. Sejak 1920 pendidikan
anatomi memanfaatkan ruang-ruang yang sampai sekarang ini masih digunakan di
ruangan belakang yang lapang dan memadai.
Ruang anatomi baru, seperti yang sering disebutkan, menjadi bagian dari
kompleks STOVIA di jalan Salemba yang terletak di dekat Rumah Sakit Umum Pusat.
Bersama bagian patologi anatomi dan kedokteran kehakiman, gedung ini disatukan
seluruhnya. Bangunan ini terdiri atas bangunan tengah persegi panjang, yang dalam
arah bangunan depan (menghadap timur) dengan pelebarannya ke empat sisi, yang
memiliki jalan masuk di gedung bebasnya, di kedua sisi dihubungkan dengan sayap
utara dan selatan yang berbentuk persegi.
Bagian tengah yang persegi panjang terutama didominasi oleh ruang persiapan
anatomi (no. XI dari penampang) yang melalui kedua sisinya yang panjang menerima
cahaya dari luar. Ke arah timur, ruang busana dan cuci (nomor X dan X) bergabung dan
pada arah yang berbeda ruang injeksi (nomor XII dari bagian itu) dan gudang (nomor
XIII) untuk barang kaca, zat kimia, materi anatomi khusus yang masih harus diolah, juga
dapat untuk penghilangan lemak pada tulang-tulang dengan menggunakan bensin.
Ruang injeksi melalui sebuah lorong yang bisa ditutup berhubungan dengan
ruang yang terletak di belakangnya, termasuk patologi anatomi, ruang seksi (no. XIV).
Mayat sepanjang jalan ini bisa langsung diangkut ke ruang anatomi dan ditangani di

GAMBAR 60: Ruang belajar anatomi di Salemba.
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sini untuk mencegah pembusukan. Di bawah kamar seksi, terletak kamar pendingin
dari patologi anatomi dan sebuah ruang anatomi. Kedua ruangan ini terutama di
musim hujan sangat menderita karena air tanah yang meresap dan oleh karenanya
hampir tidak bisa digunakan. Rencana sedang disusun untuk melakukan renovasi agar
bisa dimanfaatkan lebih baik.
Pada bagian barat dari dinding utara ruang bedah, masih ada sebuah atap
seng di sisi luarnya. Selain melalui ruang cuci dan busana, perluasan empat sisi dari
bangunan tengah memanjang di bagian tengah melalui delapan lobang samping dan
untuk itu melalui dua ruang (no. IX dan IX dari penampang) di mana sisi utara sebagai
kamar diperuntukkan bagi guru anatomi. Antara kamar ini dan sayap di utara terletak
ruang asisten guru anatomi (nomor VII).
Sayap utara terdiri dari ruang belajar anatomi (nomor VI); di sisi baratnya sebuah
koridor memanjang yang pada bulan-bulan pertama tahun ajaran digunakan sebagai
tempat untuk pelajaran model kecil dari preparat osteologi. Museum kini menggunakan
ruang gambar untuk digunakan sebagai perpustakaan anatomi yang sedang dalam
proses penyelesaiannya (nomor III) dan sebuah ruang belajar untuk murid (nomor II).
Sayap selatan dengan ruang IX dan VII yang saling berhubungan merupakan ruang
bidang patologi anatomi.
Kamar penyuntikan dengan luas 4,68 X 6 meter melalui sebuah gerbang lebar
dihubungkan dengan ruang preparat terbuka dan melalui sebuah pintu berengsel

GAMBAR 61: Ruang penyuntikan anatomi di Salemba
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berbatasan dengan ruang seksi. Di dinding sebelah barat, ada sebuah peti besar dengan
penutup yang bisa dibuka dengan pemberat. Di kamar ini mayat, setelah dilakukan
penghilangan kekakuan mayat, dengan larutan formaldehyde yang disuntikkan dengan
tekanan. Di dinding selatan kamar injeksi, sebuah almari tembok dibangun sebagai
tempat penyimpanan peralatan ruang bedah (balok, papan penekan, bak kecil, batuan
penggosok dsb.). Tujuannya adalah untuk menyemen bak beton di dinding utara,
sebagai tempat penyimpanan empat mayat anatomi sehingga seluruhnya minimal 10

GAMBAR 62: Perpustakaan anatomi di Salemba.

mayat bisa disimpan di tempat itu.
Di ruang belajar, dengan luas 15 X 8 meter, sebuah ampiteater yang kini bersama
bangkunya bisa menampung 50-60 murid. Ruangan ampiteater ini digunakan sebagai
auditorium, yang daya tampungnya bisa ditambah sebanyak 40-an orang. Di bagian
dinding yang berada di sisi museum, ada sebuah almari yang dibagi dalam beberapa
bagian di mana preparat per sistem dikumpulkan, yang berfungsi sebagai objek
demonstrasi bagi guru pelajaran teori. Selama pelajaran, sejauh mungkin apa yang
dibicarakan dengan tanda-tanda di papan dan/atau gambar, yang dimiliki secara
lengkap oleh STOVIA, bisa dijelaskan atau dengan bantuan model Steger yang terkenal,
yang cocok untuk digunakan untuk keperluan itu. Sebuah epidiaskop untuk pendikan
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anatomi sudah tersedia, namun belum digunakan.
Museum dengan luas 7 X 10 meter diperuntukkan bagi preparat anatomi dengan
nilai ilmiah didaktis. Langkah-langkah pertama diambil untuk menciptakan suatu koleksi
tengkorak dari berbagai ras manusia; sebuah koleksi anomali organ, kandungan darah
dan otot. Di sini juga tersedia model lilin yang berhubungan dengan perkembangan
organ otak, organ kelamin dan sebagainya. Dua almari museum yang ada di ruangan
ini segera terasa terlalu kecil karena isinya yang semakin padat.

GAMBAR 63: Museum Anatomi di Salemba

Ruang gambar seluas 7 X 7,27 meter digunakan sebagai ruang perpustakaan
anatomi. Karya-karya yang tampak pada gambar di almari buku (suatu kondisi apotek
yang diubah dari sekolah di Jalan Rumah Sakit) sebagian besar adalah buku pelajaran
dan pedoman praktis anatomi yang diserahkan kepada murid. Selama murid-murid
menjalani masa liburan, buku itu disimpan yang di sini. Di ruang belajar seluas 9 X
9 meter, para murid mendapatkan kesempatan untuk mempelajari preparat anatomi
yang disimpan dalam dua almari dan peti-peti kecil di sini (sayang sekali pada gambar
tidak terlihat). Ruangan ini terbuka sepanjang hari hingga pukul 8-9 malam. Guru
memperhatikan agar preparat ini dapat dipamerkan, khususnya yang berhubungan
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GAMBAR 64: Ruang belajar Anatomi di Salemba

dengan benda-benda yang dibahas selama pelajaran.
Di sini disimpan semua bahan pelajaran dari ilmu bedah, termasuk organogenesis
usus dengan peritoneum, organ bransiogen, model alat kelamin, jantung, sistem syaraf
pusat, dan peralatan yang lebih tinggi yang terbagi dalam tiga kelas, yakni kelas-2,
kelas-3 dan kelas-4 dari bagian kedokteran. Di kelas-2, pendidikan teori dalam ilmu
bedah diberikan 5 jam, di kelas-3 lima jam dan di kelas-4 selama semester 1 rata-rata
dua jam per minggu.
kedokteran. Di kelas-4 rata-rata diberikan dua jam teori selama semester 2 dan di kelas 5
satu jam per minggu. Jumlah jam praktis untuk setiap murid mencakup kelas-2, kelas-3
dan kelas-4 antara empat sampai enam jam per minggu. Pendidikan dalam ilmu bedah
berusaha untuk memberi kepada murid bukan hanya pengetahuan keahlian seperti
yang dimulai pada kelas-3, dan dalam patologi anatomi dan klinik yang akan dimulai
kemudian. Berbagai bagian dari tubuh manusia pada mulanya dibahas secara bertahap
(kelas-2, kelas-3 dan kelas-4) dan sepanjang proses pendidikan ini dikumpulkan seluruh

diajarkan dalam kapita selekta bidang tubuh yang terpenting dan untuk keperluan
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GAMBAR 65: Praktikum anatomi di jl. Rumah sakit sekitar 1908
(Pembuatan peralatan dari tanah liat oleh siswa dari jurusan kedokteran tahun I
di koridor depan ruang Menjahit.

praktik, preparat dipamerkan.
Ada kebiasaan untuk lebih mengutamakan hal-hal yang dibahas dalam
buku pelajaran melalui cara yang kurang cocok bagi murid atau bagi mereka yang
menimbulkan kesulitan besar. Setelah diumumkan sebelumnya dan ditanggapi, hal-hal
yang tidak dibahas secara khusus seperti anatomi dari sebagian besar tulang, urat nadi,
otot dan sebagainya memang tidak pernah dibicarakan sebelumnya, tetapi langsung
disampaikan sebagai pelajaran mandiri kepada murid.
Hal-hal yang bersifat ontogenetika diajarkan. Setiap materi diberikan tidak dengan
sistem ceramah, melainkan dengan diskusi melalui pertanyaan yang diajukan secara
spontan secara bergantian, dan semua murid di kelas itu wajib memperhatikannya.
Tanggapan dari pertanyaan ini sangat bermanfaat , sementara penilaian yang diberikan
kepada murid tidak hanya tergantung pada percobaan yang dilakukan selama tiga
bulan saja. Setelah memberikan tanggapan, murid yang bersangkutan mendapatkan
angka penilaian dari guru. Pada akhir setiap tiga bulan, dilakukan ujian tertulis tentang
pelajaran yang dibahas selama berbulan-bulan itu. Waktu yang disediakan untuk ujian
ini minimal 1 ½ jam.
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Dengan demikian, pelajaran anatomi dimulai di kelas-2 bagian kedokteran. Orang
berurusan dengan para murid yang telah satu tahun menerima pelajaran ilmu kimia,
ilmu tanaman dan ilmu hewan. Pada tahun kedua juga dimulai pelajaran histology.
Kerjasama dengan guru dalam histology pada umumnya menjamin bahwa pendidikan
anatomi juga dalam membahas sistem baru di kalangan para murid bisa dianggap
persiapan histology yang memadai.
Materi pelajaran anatomi untuk kelas-2 dari bagian kedokteran mencakup
Osteologi, sundesmologi, myologi, dan ajaran tentang organ pencernaan. Yang
digunakan adalah buku pelajaran anatomi karya van Langer Toldt. Setelah pengantar,
yang memuat nilai ilmu bedah untuk seni praktis, dalam hubungan dengan mata
pelajaran biologi lainnya, dan arti pentingnya perkembangan ilmu bedah, dibicarakan
sebelum dimulainya pendidikan dalam Osteologi. Para murid diberitahu tentang bahasa
Latin yakni ungkapan, tanda-tanda kelamin, pentasrifan, dan sebagainya, semua dalam
bentuk sangat sederhana dan dijelaskan dengan contoh-contoh, yang diambil dari
istilah pelajaran medis anatomi. Setelah itu muncul Osteologi, syndemlogi, myologi.
Fungsi sendi dan otot dijelaskan panjang lebar di sini. Pembahasan peritoneum
dilakukan setelah pengetahuan tentang struktur anatomi umum, berdasarkan sejarah
perkembangannya.
Praktikum di kelas ini dimulai dengan pembuatan model dengan menggunakan
tanah liat dari bagian kerangka utama yang cocok untuk keperluan itu: tulang belakang,
sacrum, scapula, mandibula, os coxae (tulang ekor). Setiap murid untuk karya ini
mendapatkan sebuah plat seng, sebuah kain untuk membungkus tanah liat basah dan
sebuah tongkat pembuat model. Bagian kerangka yang dibuat harus diperbesar dengan
menggunakan tanah liat. Jika telah siap untuk ini, maka bahan tanah liat ini akan dinilai
oleh guru, yang juga akan memberikan tanggapan tentang apa yang dibahas tentang
bagian kerangka yang dibuatnya. Penilaian guru atau asisten guru ditetapkan dengan
angka penilaian. Pembentukan model dalam tanah liat berlangsung di gedung lama
dalam koridor untuk ruang bedah, kini ruang dalam koridor barat digunakan untuk
ruang pelajaran.
Setelah pembentukan model, muncul preparat untuk sendi dan otot. Juga di sini
dibuat penilaian yang dilakukan oleh guru berdasarkan setiap preparat. Pada akhir
pelajaran dicari preparat otot yang paling cocok, dan kajian murid dikumpulkan dan
disimpan. Dalam praktek urat digunakan latihan preparat Felix Ruge dan pada akhirakhir ini dipinjamkan kepada murid Pedoman Barge untuk praktek anatomi.
Pada setiap mayat biasanya dibedah oleh enam orang murid dan pada setiap sisi
oleh seorang murid: otot leher, otot kepala, otot punggung dan otot pergelangan, oleh
seorang murid; otot dada dan lengan otot perut dan tulang oleh murid lainnya. Sebuah
preparat yang berhasil baik juga ditunjukkan kepada murid lain selama berlangsunya
praktikum. Di kelas-3 bagian kedokteran, menurut teori dibahas pernafasan, organ
kelamin, organ sirkulasi dan sistem syaraf pinggiran. Sebagai buku pelajaran, digunakan
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GAMBAR 66: Praktikum anatomi 1926 (Guru Th. G. van Vogelpoel:
Sekelompok siswa dari tahun II, III, dan IV jurusan kedokteran

buku anatomi karya Langer-Roldt. Program benda-benda ontogenetika ditelaah
sampai dengan perkembangan otak.
Tugas praktikum para murid ini memuat bagian tenggorokan dan kerongkongan,
situs abdominis, arteri dan organ perut, rongga perut secara khusus, situs thoracis,
paru-paru, otot dan daerah perinealis, situs ginjal dan batu ginjal, situs organ mulut
pada pria dan wanita, ginjal dan sekitarnya secara khusus, organ mulut dan kesuburan
secara khusus, jantung, nadi dan/atau bagian syaraf. Pendidikan teori biasanya diikuti
dengan praktek. Bahan preparat biasanya tersedia dalam jumlah yang cukup, sehingga
satu preparat situs disediakan untuk kelompok yang terdiri atas 2 atau 3 murid.
Laporan dibuat oleh para murid tentang apa yang dilihatnya dan dilakukannya.
Penunjukan preparat syaraf dan nadi bila mungkin dilakukan, sehingga para murid
kelas-2 bisa membuat model urat bagian atas. Kemudian dibuat nadi, pergelangan dan
kepala atau nadi bagian bawah.
Di kelas ini, setiap preparat yang diserahkan oleh murid akan dinilai oleh gurunya.
Latihan Preparat karya Felix Ruge juga digunakan di kelas ini. Di kelas-4, anatomi sistem
indera dengan ontogeny dari organ penglihatan dan pendengaran dibahas secara
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teoretis. Di kelas ini hampir seluruhnya diajarkan. Di kelas-3, setelah dilakukan tinjauan
tentang otak dan tulang belakang, anatomi dari bagian ini dibahas, sehingga di kelas-4
mereka bisa mengembangkan pengetahuan yang telah diterimanya.
pelajaran dari Corning. Praktikum diberikan pada pertengahan pertama tahun ajaran
kembali dengan mempertimbangkan apa yang dilakukan oleh murid dalam praktikum
di kelas kedua dan ketiga. Mereka harus mempelajarinya sebelum measuki bidang
tertentu.
Pada kwartal ketiga tahun ajaran, para murid diberikan kesempatan untuk
mempelajari bidang tubuh yang tidak mereka kerjakan sendiri. Setiap preparat yang
disediakan dibahas bersama para murid, kemudian mereka diberikan penilaian. Kwartal
terakhir difokuskan untuk membahas otak. Biasanya disediakan materi dalam jumlah
tertentu. Seperangkat otak disediakan bagi dua orang murid.
Setelah penghilangan kekakuan mayat dengan 6-8% larutan formadehidaa
disuntikkan di bawah tekanan dari urat arteri atau carotis. Jika zat cair itu sudah masuk,
melalui permukaan pada bagian paling pinggir (tangan, kaki) irisan kulit dilakukan,
kemudian injeksi bisa dianggap selesai. Biasanya lima liter zat cair dimasukkan. Mayat
kemudian diletakkan dalam kotak besar di ruang injeksi dan di ruang ini para murid
dibiarkan sampai selesainya praktikum.
Setelah penyuntikan formalin, semua preparat dimasukkan dalam peti secara
rutin setiap pagi setelah selesai praktikum dengan ¼ sampai ½ % larutan asam fenil
yang dicampur dengan 60% alcohol dengan tujuan mencegah terbentuknya jamur.
Penetesan preparat dalam alkohol 60% tidak diperlukan, yang memudahkan tinjauan
atas materinya. Dipasang lembaran-lembaran anti lalat selama beberapa saat dalam
tahun itu. Lembaran-lembaran itu dilumuri ¼% larutan sublimat alkohol. Metode
pengawetan lain memberikan hasil yang mengecewakan dalam jangka waktu lama.
Tenaga yang menanganinya terdiri atas seorang guru, dengan 22-23 jam
pelajaran selama seminggu (termasuk praktikum di sini). Sejak tahun ajaran 19141915 dia dibantu oleh seorang asisten guru, yang juga memberikan bantuan kepada
tiga orang guru lain. Pertama-tama pada tahun ajaran 1920-1922 guru mendapatkan
kewenangan untuk dibantu oleh seorang asisten guru dan dalam tahun ajaran 19251926 dibantu oleh dua asisten guru. Terutama selama praktikum yang kini rata-rata
diikuti oleh 71 orang murid bersama-sama, mereka membantunya dan juga melakukan
tugas pengawasan. Tenaga lain terdiri atas seroang pelayan ruang bedah (seorang
pelayan laboratorium) yang dibantu oleh tiga orang pembantu.
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Pendidikan dalam Fisiologi
1914 – 1926
A.De Waart

K

etika saya berpikir kembali pada zaman ketika saya datang sebagai guru di
STOVIA, perkembangan kondisi berikut ini kembali saya ingat. Karya palang
merah selama perang Balkan 1912-1913 membawa saya berhubungan dengan
dokter Hindia di Turki, yang baru bergabung dengan ambulans saya, karena kami
bekerja di antara penduduk Islam. Karya medisnya yang serius membangkitkan minat
untuk lembaga pendidikannya, STOVIA di Weltvreden, yang sebelumnya kurang saya
kenal sebagai dokter Belanda termuda. Saya juga tidak lupa mengunjungi lembaga
ini, ketika pada awal 1914 saya melakukan perjalanan singkat ke Hindia. Noordhoek
Hegt, saat itu menjabat sebagai direktur, membimbing saya berkeliling di gedung yang
kini sudah tua di jalan Rumah Sakit. Saya jarang bertemu seseorang yang memiliki
pengaruh memotivasi seperti pemimpin yang simpatik, energik dan penuh perhatian
ini, yang dengan sepenuh hati mencurahkan diri pada lembaga dan murid-muridnya
dan yang akan mempengaruhi perkembangan lebih lanjut di Hindia.
Ketika dia meminta saya untuk sementara datang ke Hindia untuk mengajar

bisa memberikan sedikit sumbangan dalam membentuk dokter Hindia, dengan sekuat
tenaga. Baru setelah kembali ke Belanda, saya pulang dengan menumpang kapal
Guntur dalam hari-hari pertama peperangan. Rekan penumpang lainnya adalah dr. P.A.
Boorsma yang sejak tahun 1896 ditempatkan di STOVIA, jadi mantan pengajar dan
bersama-sama kami melalui kepala departemen dan inspektur kepala menuju sekolah
itu. Pada hari Rabu pukul setengah satu, kami bertemu Hegt. Meskipun saya hanya
anatomi. Ini memberikan sejumlah pelajaran selama lebih dari 20 jam per minggu,
tetapi masing-masing pada masa ini saya bekerja dengan giat, karena persoalan itu
harus selesai dan tenaga harus dikirimkan.
Saya keesokan harinya segera memberikan pelajaran selama lima jam untuk
“bisa langsung mendaki gunung menjulang tinggi” menurut Hegt. Saat itu kami masih
kedua dan ketiga, praktikum diberikan pada tahun ketiga. Tentang kesulitan yang
dialami pada tahun kedua, di mana pendengar belum cukup mengenali ilmu alam
dan ilmu kimia, saya di sini tidak lagi bisa menguraikannya. Dalam tinjauan historis
mereka bisa diingat dan baru pada tahun 1918, ketika reorganisasi pendidikan Hegt
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GAMBAR 67: Laboratorium jl. Rumah sakit sekitar 1909 (sampai 1920 di ruang yang sama praktikum
bakteriologi dan diagnose mikroskop dan kimiawi.

GAMBAR 68: Ruang belajar Fisiologi 1926
(Guru A de Waart: Asisten Pirngadi dan Moh. Joenoes: para siswa tahun IV jurusan Kedokteran)
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diterapkan, baru bisa diketahui. Sejak awal seperti yang disampaikan oleh para guru
lain dalam dua puluh tahun terakhir ini, pengajaran materi lain disampaikan selain
bersama-sama dengan murid membaca sebuah buku dan menyampaikan kuliah serta
mendengar bacaan dan mencoba untuk memberikan tanggapan, yang juga sekarang
ini menghasilkan apa yang tidak ada dalam buku yang dicetak, dan pada umumnya
karena itu di antara para murid memiliki minat dan mampu untuk berpikir mandiri.
Buku pelajaran singkat karya Utermohlen mereka terima karena di sekolah ini tersedia
untuk belajar sendiri. Buku ini sangat berjasa tetapi gambar-gambar di sana-sini bisa
lebih baik, sementara beberapa hal menurut keyakinan saya sangat singkat dibahas
halaman, juga seluruh bagian internis. Pelajaran teori diberikan di Jalan Rumah Sakit
di ruang kelas biasa, di mana murid memiliki tempat duduk permanen sementara
gurunya bergantian. Semua ruang karena sejuk dibiarkan terbuka semua, membuat
orang awam tidak boleh mengganggu dalam pengajaran, yang mengakibatkan para
murid tidak bisa memahaminya sebagai akibat dari keributan di lingkungan sekitarnya.
Pada tahun kedua, pelajaran dibuka dengan suatu pembicaraan tentang tanda-

sebuah spirometer yang berwarna hijau dan sebuah tuas otot padat; dalam sebuah
kotak rokok, saya menemukan tambour Mary yang sudah mengeras dan kering,
sementara sekolah ini bersama seluruh muridnya memiliki 15 mikroskop, model lama
dan paling sederhana, yang tidak bisa dipasang dengan sekrup tetapi harus dengan
sekaligus menjadi asisten untuk anatomi. Sehubungan dengan demonstrasi untuk para
murid, dibicarakan juga tujuan dan metode bagian ini.
pernafasan, aliran makanan dengan aktivitas organ pencernaan, pengaruh enzyme,
saat itu untuk tahun kedua tidak bisa dimasukkan dalam kurikulum.
dan indera, terutama mengenai indra penglihatan. Selain itu pada tahun ini juga ada

dan ilmu hewan, anatomi patologi dan bakteriologi, di samping diagnose kimia dan
mikroskop klinik. Dengan cermat rencana pelajaran harus disusun karena setiap guru
bisa datang bergantian, mereka tidak memiliki waktu untuk menyiapkan peralatan
sebelumnya. Ketika praktikum yang berkaitan berlangsung, ruang harus dikosongkan
kembali agar guru lain bisa memanfaatkannya, apa yang juga kembali dilakukan oleh
pengajar berikutnya.
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GAMBAR 69: Praktikum Fisiologi 1926: Guru A. de Waart,
asisten guru Pirngadi, siswa tahun IV jurusan Kedokteran.

Penambahan peralatan harus sejak awal bisa diupayakan terutama untuk
pendidikan praktis yang sangat dibutuhkan. Sekolah tidak mempunyai banyak uang.
Anggaran yang ada hanya sebesar f 7200 per tahun yang digunakan untuk sarana
belajar. Dari jumlah itu, f 5.000 dicurahkan untuk buku pelajaran bagi para murid
pemerintah dan f 2.000 sisanya digunakan untuk benda-benda kaca, zat kimia dan
peralatan semua pelajaran. Ketika kami juga dengan bantuan direktur saat itu pada
tahun 1915 mendapatkan uang tambahan dari pemerintah sebanyak f 1.500, khusus
terpakai.
Apa yang harus dibeli dengan dana itu, harus dilaporkan dengan cermat dan
harus ditunjukkan kebutuhan peralatan pendidikan. Beberapa peralatan itu mungkin
juga bisa bermanfaat untuk sejumlah karya sosial, apabila para guru di sana memiliki
waktu. Dengan semua itu kita belum mendapatkan peralatan baru, sebagai akibat dari
kondisi perang. Bertahun-tahun lamanya pesanan kita masih tertimbun di Amsterdam.
Untunglah bahwa tempat kerja pos dan telegram bisa membantu. Patut disyukuri
pertolongan Ir. C. Hillen dan Tuan Aanstoots, yang melalui perantaraannya beberapa
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gulungan kabel induksi dan sebuah monokord, yang digunakan untuk percobaan
syaraf dan otot. Akhirnya, ketika pesanan dari Eropa tiba di Tanjung Priok, kami
masih mengalami beberapa insiden lucu: saya ingat bagaimana pihak duane merasa
keberatan terhadap impor kabel telegram karena “di Hindia swasta dilarang untuk
memiliki peralatan telegram”.
Perlahan-lahan kini praktikum bisa lebih mudah diatur dan mencakup penelitian
penelitian spektroskop, jenis-jenis sendi, gejala osmotis), penelitian putih telur, penelitian
obat pencernaan dan air seni. Selanjutnya, gerakan jantung, pada mulanya detak kita,
diamati dan dicatat, stanniusligatur diletakkan, kemudian diamati reaksi detak jantung
pada ketukan listrik, nadi dan tekanan darah diukur dan dicatat, denyut dan pengaruh
adrenalin dipelajari pada kelinci. Mengenai pernafasan, kapasitas vital diukur dan udara
pernafasan diperiksa melalui kimia dasar. Mengenai pengamatan gerakan, percobaan
dengan preprarat urat syaraf pada katak bisa diamati pula. Dengan ergograf Mosso,
tingkat kelelahan dicatat dan dihitung, mikroskop dan makroskop digunakan untuk
pada katak, tetapi juga dalam penelitian bersama, para murid menetapkannya dengan
perhatian difokuskan untuk praktikum, kesempatan untuk pertama kali mengenal
lensa mata diberikan, visus, pernafasan dan ditetapkan lebar akomodasi, kemudian
diteliti titik kebutaannya.
Tentang organ pendengaran beberapa percobaan sederhana disisipkan dan
saya ingat bagaimana kesan besar diciptakan oleh pada para murid dari demonstrasi
cermin cekung ditunjukkan dan gendang pendengar diamati. Bagi hewan percobaan,
tidak begitu jelas apakah ada laporan yang dibuat. Diberikan pertimbangan untuk
membiarkan para murid menangkap sendiri katak mereka, tetapi juga segera lebih
baik untuk membuat sebuah kolam untuk katak, setelah muncul pertanyaan serius
timbulnya gangguan nyamuk. Di samping itu juga dipelihara seekor kelinci di
pekarangan sekolah karena kurangnya hewan rumahtangga.
Di masa perang, hampir tidak ada buku yang ditemukan. Dalam beberapa
pelajaran tambahan, dalam pelajaran praktikum, masih bertumpu pada pedoman
Leiden, Utrecht dan Amsterdam. Saat itu digunakan buku praktikum dari Fucus dan
Tigerstedt. Sejak saat itu, diupayakan para murid bisa belajar menyuntik sendiri melalui
tangan dari lengan, dan masih ada suatu keinginan untuk bisa menyiapkan silinder dan
penetapan kurva kepada pembantu, yang dari sudut pandang pendidikan medis harus
dicegah.
Hasil percobaan praktikum disimpan dalam almari dan dipertimbangkan untuk
memberikan nilai kepada para murid. Mengenai histology dan anatomi mikroskop,
yang mata pelajarannya saya ajarkan sampai akhir tahun 1918, dalam tahun kedua
histology umum terutama diberikan dengan menggunakan buku Pekelharing. Pada
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tahun ketiga diberikan anatomi mikroskopis, yang didasarkan pada diktat yang secara
khusus disusun. Selama pelajaran, preparat ditunjukkan mikroskop. Dalam praktikum
murid. Mereka kembali menunjukkan ketrampilan praktis dan memberikan suatu ide
tentang kesulitan yang muncul dalam pengamatan teknis mikroskop, dengan harapan
mereka bisa menghargai hasil-hasil yang diperoleh para pekerja ilmiah. Preparat
dalam menggambar mereka sediakan sendiri. Apabila mereka bertindak lebih jauh,
mereka harus mencari dalam menghadapi organ yang mana. Sekolah saat itu memiliki
koleksi plat pengajaran untuk anatomi mikroskop, terutama yang digambar oleh para
murid. Berkat kerjasama lebih lanjut dari para murid yang cocok, koleksi ini perlahanlahan ditambah, sementara juga diajukan usulan untuk memenuhi kebutuhan koleksi
mikroskop.
Segera saya juga diminta untuk memberikan pelajaran kedokteran pada tahun
keempat, mengingat tugas dokter internis yang dibebankan terlalu berat. Buku
pelajaran dari Stokvis saat itu menjadi pedoman utama saya. Saya saat itu memperoleh
kesempatan untuk mencari hubungan dalam pengajaran ini antara farmakologi dan
dibantah bahwa penggunaan obat-obatan klinis, farmakoterapi, bisa dikesampingkan.
Ketika bagian kedokteran ditetapkan selama tujuh tahun, histology dan anatomi
mikroskop tetap diberikan pada tahun kedua dan ketiga. Fisiologi diberikan di tahun
ketiga dan keempat, sementara pelajaran kedokteran pada tahun kelima. Pada 1918
setelah diserahi jabatan direktur, saya harus menyerahkan beberapa bagian pelajaran
saya kepada orang lain. Rekan Kroonenberg, ahli patologi anatomi di laboratorium
militer, mengambil alih histology dan anatomi mikroskop. Dr. Creutzberg diserahi
mengampu farmakologi, sementara dr. Jansen pada 1919 mengampu bagian kimia
pada akhir 1920, ketika bagian-bagian pengajaran itu dipadukan. Saat itu dia juga
juga kita serahkan praktikum ini kepadanya.
syaraf, sendi dan indera) setelah penjelasan di atas perlu disebutkan sebagai berikut.
Tentang pelajaran bergerak, gerakan mikroskopis, daya gerak pasif dan aktif, gerakan
molekul, gerakan amuba, gerakan pigmen dan buluh dibahas. Setelah itu dampak
berbagai jenis jaringan urat pada berbagai petunjuk beban dan daya rangsang
menerima gilirannya, dampak mekanis, panas, kimiawi dan elektrik (arus diam dan arus
bergerak, elektrokardiogram), pandangan baru dan lama tentang kontraksi urat dan
tekanan urat, kekuatan dan kerja urat, kecapaian, persyarafan otonom dan spinal dari
jaringan urat. Diberikan pula demonstrasi mikroskop dan makroskop selama pelajaran
ini diberikan, sementara percobaan praktikum dikaitkan dengan hal yang sedang
dibahas.
Pelajaran bergerak khusus (ajaran tentang sendi, berdiri, berjalan dan sebagainya)
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hanya ditunjukkan secara singkat, karena anatominya akan dibahas tersendiri. Beberapa
pelajaran dicurahkan untuk suara dan ucapan, di mana model dan beberapa preparat
syaraf. Pertama-tama dari syaraf pinggiran, proses rangsangan dan konduksi, ukuran
syaraf (saat itu juga dibicarakan penelitian Einthoven tentang aliran vagus dan aliran
tekanan), pengertian energy khusus, kemerosotan dan pemulihan syaraf, sifat-sifat
yang penting), sumsum tulang belakang sebagai sistem rangsangan, fungsi kerja
yang penting, kelemahan dan gangguan fungsi pada hemiplegia dan pembedahan
seluruhnya.
berikutnya otak kecil. Setelah pembahasan umum tentang gejala-gejala stimulasi dan
gerak dasar, yang ditemukan pada hewan percobaan, pembahasan panjang diberikan
berdasarkan pada pandangan lama dan pandangan baru tentang lokalisasi fungsi dalam
otak besar dan otak kecil. Berbagai pusat indera melewati proses ini. Buku pelajaran
yang belum lama ini muncul tentang penyakit syaraf dari Bouman dan Brouwer, masih
ada kesempatan untuk menempatkan penghubung yang sangat bermanfaat di klinik
ini. Dahulu ada kebiasaan untuk membahas beberapa bagian dari psikologi umum;

GAMBAR 70:Laboratorium Fisiologi 1924 (demonstrasi dengan galvanometer benang).
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akan tetapi ini berakhir pada tahun-tahun klinis, yang merupakan sebuah pelajaran
terpisah yang diberikan untuk psikiater. Karena kurangnya waktu dan bantuan yang
memadai, demonstrasi dan praktikum sejauh menyangkut bagian-bagian lebih tinggi
dari sistem syaraf tengah, tetap dilakukan walaupun secara terbatas.
Setelah beberapa pelajaran dicurahkan untuk sistem syaraf otonom, dimulai
dengan inderawi, di mana mata juga sehubungan dengan apa yang diperoleh dokter
Hindia dalam prakteknya. Dibahas pula praktek dan teori secara lengkap. Di satu sisi
dalam ujian dokter mata juga sangat penting bagi pendidikan saya. Saya tidak berkata
dianggap sebagai pengetahuan tersendiri yang terlalu tinggi. Jadi untuk memberikan
pemahaman kepada murid tentang cara berpikir yang lebih luas dan lebih lengkap,
tetap dilewati. Bersama ahli klinik disepakati apa terbaik yang bisa disampaikan bagi
pendidikan mereka, yang akhirnya harus bertumpu pada pengetahuan dan pemahaman

pengetahuan anatomi. Di Salemba, fasilitas pendidikan yang lebih baik bisa dimanfaatkan
dan juga kini banyak rencana pelajaran disusun, apa yang bisa mendapatkan tanggapan
dengan kemunculan ceramah dan kesempatan belajar. Pada tahun terakhir dimulai
pelajaran dan praktikum, terutama didasarkan pada literatur, yang di Amerika disebutkan
sangat penting. Di Boston, juga sebagian dari peralatan Harvard milik Porter dibeli,
sehingga peralatan praktikum bisa menjadi lebih lengkap dan berbagai percobaan baru
bisa dilaksanakan di samping apa yang telah disebutkan di atas.
Para murid terutama menggunakan buku pelajaran karya Hober dan Landois, di
samping catatan yang dibuat selama pelajaran. Pada praktikum yang biasanya dikerjakan
dalam kelompok 15 orang murid, kebanyakan melihat dari buku karya van Rijnberk.
Pada 1922 bisa dilakukan pembelian galvanometer tali milik Boulitte, sehingga dapat
didemonstrasikan kepada para murid mengenai elektrokardiogram dan aliran syaraf dan
otot lebih lanjut. Juga ahli klinik mengirimkan pasien rutin untuk keperluan penelitian
elektrokardiogram, sehingga bisa dimulai suatu koleksi foto yang bisa menyediakan
bahan penelitian komparatif. Peralatan ini terpaksa harus disediakan di ruang yang sama
di mana praktikum murid diadakan. Dengan hilangnya bagian persiapan, pada hari-hari
ini muncul kesempatan untuk melakukan praktikum secara lebih baik dan juga untuk
Asistensi, meskipun lebih banyak daripada sebelumnya, masih belum memadai.
Bersama dr. Radmsa, dari seluruh pelajaran kita sekarang ini terdapat dua orang dokter
memperoleh seorang pembuat peralatan terpisah dan sebuah tempat kerja yang
memadai.
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Pendidikan Dalam
Fisiologi Tanaman, Histologi,
Anatomi Mikroskop
Dan Farmakologi Sekarang
Dr. W. Radsma

B

ila dalam tinjauan historis tentang perkembangan pendidikan dalam mata
pelajaran ini ditulis, di sini cukup dengan gambaran tentang pendidikan yang
sekarang ini dikelola.

A. Histologi dan anatomi mikroskop
Pendidikan dalam histology diberikan pada kelas kedua dari bagian kedokteran,
sampai kira-kira liburan Natal pelajaran histology diberika selama dua jam per minggu,
yang harus dilaksanakan secara rutin. Sebagai pedoman, saat itu digunakan edisi
terbaru dari buku pelajaran Stohr dan buku pelajaran Pekelharing.
Setelah liburan Natal, sampai akhir pelajaran diberikan praktikum. Sepanjang
tahun, diperlukan pembagian kelas menjadi tiga kelompok, di mana di setiap
kelompok dilakukan praktikum selama satu jam tiap minggu. Selain beberapa preparat
yang harus dibuat sendiri oleh murid, 20-an preparat yang dibungkus dalam balsam
Canada dibahas dan digambarkan. Pendidikan dalam anatomi mikroskop diberikan
pada kelas-3 dari bagian kedokteran. Untuk pendidikan teoritis, disediakan dua jam
per minggu. Buku pelajaran Stohr di sini diperlukan sebagai pedoman, juga dari buku
Szymonowicz yang banyak digunakan oleh para murid.
Pada tahun-tahun terakhir, mengenai metode pendidikan, pada akhir pelajaran
disampaikan bagian mana yang akan dibahas dalam pelajaran berikutnya dan cara
menanggapinya berdasarkan gambar dan proyeksi. Di sini dibahas gambar yang
dibuat oleh para murid. Sistem sekolah seperti ini menurut dugaan kami pelajaran ini
bisa menggantikannya dan menurut pengalaman memberikan hasil yang baik.
Pelajaran praktikum diberikan selama empat jam per minggu. Oleh karena itu,
kelas ini dibagi dalam dua kelompok (masing-masing 21 murid) sehingga setiap murid
selama dua jam per minggu akan terlibat dalam praktikum. Kira-kira 100 preparat,
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GAMBAR 71: Praktikum anatomi mikroskop 1926
(guru dr. W. Radsma: asisten guru Moh. Joenoes, siswa tahun III Kedokteran.

yang mencakup semua organ tubuh, dipelajari oleh para murid selama pelajaran dan
digambar. Dari setiap preparat jika diperlukan dengan menggunakan alat pembesar
dan selanjutnya bisa dibuat gambar dengan sedikit pembesaran dan beberapa
pembesaran lebih lanjut. Preparat yang tidak bisa dibuat sendiri oleh murid, tetap
disiapkan. Selama pelajaran ini beberapa preparat diwarnai dan disimpan oleh murid
sendiri.

Fisiologi tanaman diajarkan di kelas-3 dari bagian kedokteran. Pendidikan teori,
diberikan 3-4 jam per minggu. Banyak waktu dicurahkan untuk membahasnya. Pada
kelas praktikum, selama pelajaran disediakan waktu tujuh jam per minggu. Kelas
dibagi menjadi empat kelompok, masing-masing 10 murid, sehingga perhatian besar
dapat dicurahkan pada pelaksanaan percobaan itu. Dari percobaan yang dilakukan,
dibuat sebuah laporan yang cermat, dan dalam menetapkan nilai rapor, dinilai juga
disiplin dalam melaksanakan praktikum. Hasilnya, buku praktikum karya van Rijnberk
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merupakan buku yang hampir lengkap, dengan dilakukan beberapa perubahan.
Penghitungan leukosit putih dan merah, ketentuan tentang kandungan hemoglobin
dalam darah menurut berbagai metode, percobaan atas hemolisa, penetapan volume
hematokri, percobaan atas extrasytole dan komposisinya, unsur ligature dari Stanbnius,
pengaruh berbagai unsur dari zat cair Ringer pada jantung katak yang dibedah di
canulla Straub, pengamatan tentang aliran darah dalam paru-paru dan insang pada
katak, pada sirip ikan; pengukuran sytolise dan tekanan darah diastolise menurut Riva
Rocci pada manusia, pencatatan nadi dan lonjakan denyut jantung, pencatatan gerakan
pengirupan nafas, penentuan tegangan C02, percobaan atas apneu dan dyspneu
dikembangkan pada setiap pelajaran berdasarkan program yang tetap.
Percobaan pada hewan berdarah panas; mengungkap dan merangsang syaraf
dan indera, pengaruh syaraf pada penghirupan nafas, pengamatan pada jantung yang
dibedah, pengaruh gaya berat pada sirkulasi, pengamatan tentang gerakan usus, juga
pada usus yang terpisah, pengukuran pertukaran gas dalam pernafasan manusia, tidak
bisa dilakukan oleh murid sendiri melainkan pada bagian terakhir pelajaran harus
ditunjukkan oleh guru per kelompok.

oleh dr. B.C.P. Jansen) digunakan sebagai pedoman. Praktikum mencakup reaksi tentang
bahan putih telur, lemak dan hidrat arang dan penetapan kuantitatifnya, penelitian
tentang darah, sendi, pencernaan dan kelenjar pankreas, air seni dan sebagainya.
Selama tahun pelajaran, tiga jam per minggu digunakan untuk praktikum, sementara
kelas dibagi dalam dua kelompok masing-masing beranggotakan 14 orang murid. Dari
kegiatan ini juga dibuat laporan rutin dari percobaan yang dilakukan.

C. Farmakologi
Jika sampai dua tahun lalu guru mata pelajaran di atas juga mengajarkan seluruh
farmakologi selama dua tahun tiap minggu, pada tahun-tahun terakhir dilakukan
perbaikan, karena farmakoterapi sekarang ini diajarkan oleh guru untuk klinik persiapan,
sementara farmakologi percobaan masih diajarkan oleh guru kelas pertama (satu jam
menarik. Sebagai pedoman untuk pendidikan ini digunakan “Farmalologi percobaan
sebagai dasar pembahasan obat” karya H. Meijer dan R. Gottlieb. Mengenai urutan

Setelah pembahasan bab-bab tentang farmakologi percobaan, waktu yang
tersisa dicurahkan untuk membahas prinsip dasar farmakologi umum, di mana buku
pelajaran dari Storm van Leeuwen digunakan sebagai pedoman. Praktikum untuk
farmakologi percobaan sampai sekarang tidak diberikan.
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GAMBAR 72: Praktikum Fisiologi Kimiawi 1926:
Guru W. Radsma, Siswa tahun IV Kedokteran.

memperoleh bantuan dari asisten guru, yang salah satunya sibuk dengan pembuatan
preparat mikroskop untuk keperluan praktikum dan dalam membantu mengarahkan

mikroskop dan sebagainya.

ruang praktikum histology dan anatomi mikroskop ( juga digunakan untuk praktikum
zoology), sebuah laboratorium kecil untuk pembuatan preparat mikroskop, sebuah
ruang guru dan sebuah ruang untuk asisten guru, selanjutnya kami juga memiliki
sebuah ruang belajar besar.
Peralatan praktikum memenuhi syarat yang layak dan perlahan-lahan ditambah.
Peralatan untuk penelitian ilmiah ini hanya ada untuk beberapa bagian, sehingga kimia
sejumlah besar gambar, terutama untuk anatomi mikroskop, hampir semuanya dibuat
oleh murid sendiri. Dalam ruang belajar, tersedia sebuah globoskop, yang memberikan
manfaat yang baik pada pendidikan ini dalam histology dan anatomi mikroskop.
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Pendidikan Dalam Ilmu Penyakit Umum
Dan Khusus Dan Kedokteran
Kehakiman
Dr. A.J.F. Oudendal

L

ebih dari satu alasan mengapa saya menuliskan sebuah sketsa berikut ini dengan
sangat hati-hati. Pertama-tama karena suatu periode lima tahun bagi seorang

tentang bagian yang dipercayakan kepadanya. Suatu alasan lain terletak pada
kenyataan bahwa bagian kita dipindahkan karena kondisi yang tidak terduga, sehingga
kini orang sulit untuk bisa berbicara tentang kondisi yang dianggap memuaskan. Saya
di sini akan mengungkapkan bahwa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum
1920, lembaga dan perumahan yang menyangkut mata pelajaran kita sangat maju
pesat. Tidak bisa dibantah bahwa guru yang merasakan sesuatu untuk memberikan
pengajaran secara ilmiah sangat memerlukan perubahan di mana lebih banyak waktu
dan ruang diperlukannya agar bisa dicapai tujuan pendidikannya. Gambaran ini hanya
memberikan suatu deskripsi dangkal tentang kondisi pada kesempatan itu. Mengenai
mata pelajaran saya, saya tidak bisa mencurahkan diri pada kajian historis.
Mata pelajaran yang diserahkan kepada saya sebagai guru adalah ilmu penyakit
umum, ilmu penyakit khusus dan kedokteran kehakiman. Ketika lima tahun lalu saya
ditempatkan di STOVIA sebagai pengampu untuk tiga mata pelajaran ini, terbukti ilmu
penyakit umum dalam waktu setahun harus diberikan kepada para murid dari kelas-4
bagian kedokteran. Jumlah jam pelajaran per minggu sangat banyak, dengan tujuan
agar bisa membahas ilmu penyakit umum dalam waktu kira-kira 40 minggu. Sangat
penting disampaikan di sini bahwa pendidikan klinis lebih lanjut bagi para murid kita
dalam memahami dasar-dasar umum patologi ini dirasakan sangat mendesak. Melalui
kesepakatan dengan para guru klinik, setelah berjalan selama dua tahun diputuskan
untuk membagi ilmu penyakit umum ini dalam 1 ½ tahun. Pada tahun ajaran 19251926, waktu 1 ½ tahun ini ditambah menjadi dua tahun sehingga pada kesempatan itu
pada tahun ajaran ketiga bisa dimulai dengan ilmu penyakit umum.
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GAMBAR 73: Patologi Anatomi 1926 (Pegawai dan tamu):
Duduk dari kiri ke kanan: Mevr. A. Einthoven-Schuyl, dr. JH de Jong, Mevr. Dr. H. Mengert Presser, dr.
AJF Oudendal, Mevr. AM Agustijn Bik, W. J. Th. Tangkau.

Dengan sedikitnya jumlah jam pelajaran per minggu, bahan ilmu penyakit
umum termasuk praktikum di dalamnya jauh lebih mudah bila dibagi dalam dua tahun.
Dari pengalaman yang diperoleh, terbukti bahwa irama yang lebih tentang persoalan
yang sering sulit ini dibahas, memiliki pengaruh yang menguntungkan pengetahuan
murid. Pelajaran selama dua tahun ini dalam satu tahun pertama membahas bagian
morfologi dari ilmu penyakit umum, yang saya perhitungkan bab-bab seperti
atropi dan hipertropi, degenerasi, pelajaran tentang radang, radang khusus dan
yang saya perhitungkan merupakan gangguan dalam metabolisme, gangguan dalam
gerakan darah, gangguan dalam pernafasan. Yang menarik adalah keterangan pada
1921, dari seorang ahli klinik bahwa dalam pengajaran ilmu penyakit umum ini, harus
diperhitungkan untuk membatasi sejauh mungkin pelajaran tentang pembengkakan.
Umumnya saat itu berlaku di antara mereka, pandangan bahwa kemunculan bengkak
pada penduduk bumi putra jarang terjadi. Berkat berbagai kondisi kita lima tahun
kemudian diketahui bahwa keterangan tahun 1921 harus diimbangi dengan wawasan
lebih baik. Banyak pasien dari penduduk bumi putra yang mengalami pembengkakan
paling buruk. Rumah sakit mereka didatangi agar memperoleh pertolongan.
Pada kesempatan ini saya tidak berusaha untuk mengambil bab dari ilmu penyakit
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GAMBAR 74: Praktikum Patologi anatomi 1924 (siswa tahun III Kedokteran).

umum, yang dalam lingkungan tropis kita bisa diberikan lebih singkat tanpa resiko
dibandingkan di Belanda.
Praktikum ilmu penyakit umum diadakan demikian sehingga sejauh mungkin
preparat menunjukkan apa yang belum lama ini dibahas dalam pelajaran. Setiap
praktikum berlangsung dua jam dan mencakup dua preparat mikroskop. Sebelum
dimulai praktikum, saya sendiri memberikan penjelasan singkat tentang apa yang
disampaikan preparat itu. Setelah itu, para murid mempelajari preparat mereka
sendiri dan dari setiap preparat membuat sebuah gambar. Pertama-tama dengan
sedikit pembesaran, kemudian dengan banyak perbesaran. Selain itu, setiap minggu
disampaikan preparat mikroskop mana yang bisa diberikan dalam praktikum ini,
sehingga setiap murid memiliki kesempatan untuk memahami sebelumnya tentang
histology patologi dan dari preparat ini.
Bila praktikum tidak bisa diserahkan kepada asisten, setiap murid mempunyai
kesempatan untuk meminta informasi langsung kepada saya. Dalam ilmu penyakit
umum, saya mungkin menanggung resiko yang amat besar karena memberikan
informasi yang tidak lengkap atau tidak benar. Pandangan yang disampaikan kepada
saya di Hindia ini bahwa pemberian praktikum mikroskop untuk ilmu penyakit umum
tidak ada manfaatnya. Saya beranggapan hal itu kurang sesuai dengan rancangan
pendidikan kedokteran Belanda, sehingga saya di sini membiarkannya tanpa
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menyinggungnya sama sekali.
Pemberian pelajaran dan praktikum dalam ilmu penyakit umum bagi saya selalu
menjadi salah satu sisi paling menarik dari status guru. Pada kedua bagian kedokteran
ini (III dan IV) perhatian para murid lebih terpusat pada sejumlah kecil mata pelajaran,
sehingga berulang kali saya menangkap kesan bahwa perhatian para murid yang masih
muda terhadap ilmu penyakit umum ini lebih hidup dan lebih besar daripada perhatian
rekan-rekannya yang lebih tua, khususnya untuk anatomi patologi. Anatomi patologi
juga dibahas pada dua tahun pertama, sehingga para murid dari kelas-5 dan kelas-6
bagian kedokteran bisa meneruskan pelajaran itu.
Patologi khusus dari organ pernafasan, ginjal, saluran kencing dan kandung
kemih, juga dari limpa, hati, pancreas dan seluruh sistem usus dibahas selengkap
mungkin dalam waktu dua tahun. Selain itu dibahas pula di antaranya dalam hal-hal
kecil, khususnya patologi spesies dari kelenjar gondok, rongga mulut, dengan gigi dan
lidah. Ketika mendekati akhir tahun ajaran, setidaknya sekali per minggu dalam diskusi
pelajaran berdasarkan data patologi anatomi mikroskop dan makroskop, kepada para
murid diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pemahaman mereka.
Praktikum patologi-anatomi selama dua jam per minggu, kembali sejauh
mungkin sesuai apa yang dibahas dalam pelajaran itu, hanya berlaku untuk murid

GAMBAR 75: Ruang Guru patologi anatomi 1926
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tahun ke-5 bagian kedokteran. Praktikum ini, seperti pada patologi umum, dimulai
dengan penjelasan singkat tentang preparat penglihatan. Setelah itu para murid
mengungkapkan kembali dalam catatan pensil sederhana preparat mikroskop. Pada
kesempatan ini pula, murid mengikuti selama dua tahun praktikum patologi umum,
yang selanjutnya dilanjutkan dengan praktikum anatomi patologi yang berlangsung
selama satu tahun.
Siapa yang mengamati secara cermat para murid dalam tiga tahun berturut-turut
ini, berulang kali akan terheran pada kemajuan merka dalam mengungkapkan kembali
informasi mikroskop dari preparat praktikum mereka. selain itu tampak bagaimana para
murid ini bisa percaya dengan permasalahan patologi khusus dan patologi umum.
Sebaliknya, kembali tampak bahwa berbagai murid meskipun menghadapi berbagai
kesulitan, tidak sedikitpun memperoleh pemahaman untuk mampu mendalami prinsip
patologi umum ini.
Baik bagi para murid yang mengikuti ilmu penyakit umum maupun bagi mereka
yang mengikuti pelajaran anatomi patologi, saya membuka kesempatan pada hari-hari
tertentu untuk mengajukan pertanyaan lisan atau tertulis mengenai mata pelajaran
ini. Lebih dari sekali pertanyaan ini menemukan bukti sangat menarik dan jawabannya
akan membantu mengatasi kesulitan ini. Mengenai pemberian pelajaran, berikut ini bisa

GAMBAR 76: Ruang Seksi Patologi anatomi dan kedokteran kehakiman 1926
(mitra W.J. Th. Tangkau, dr, co-asisten, siswa tahun V dan VI Kedokteran
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disampaikan bahwa pada tahun-tahun pertama jabatan guru saya, metode ini diikuti
sehingga melalui berbicara yang sangat lambat, setiap murid memperoleh kesempatan
untuk menguraikan kembali selengkap mungkin apa yang telah dibicarakan.
Perlahan-lahan terbukti bahwa irama yang lambat ini bukan hanya memerlukan
sangat banyak waktu, tetapi pasti tidak menambah perhatian. Oleh karena itu, saya
beralih pada pembahasan hal-hal dalam bentuk ceramah, sehingga kini semua
pelajaran bisa diberikan dengan model ini. Saya bersama ini bisa menyebutkan bahwa
hasilnya memang bisa disebut menguntungkan, sejauh menyangkut dua tahun terakhir
ini. Pemilihan preparat praktikum yang cocok dari patologi khusus dan umum juga
memerlukan banyak waktu dan perhatian. Metode yang sering diikuti untuk membuat
para murid mewarnai preparat mikroskopnya dan disesuaikan untuk digunakan sendiri,
tidak saya ikuti. Pertama-tama preparat demikian tidak selalu mampu menjawab
tuntutan suatu teknik histology mikroskop yang baik, selanjutnya irisan pada kaca,
bahan pewarna dan zat cair lainnya menjadi lebih besar dan lebih mahal daripada
yang diperlukan. Akhirnya, biasanya dokter Hindia dalam kehidupan selanjutnya tidak
memiliki lagi kesempatan untuk memanfaatkan ketrampilannya dalam teknis histology.
Dari situ tampak bahwa pembuatan, perawatan dan penambahan koleksi preparat
patologi-histologi merupakan syarat pertama.

GAMBAR 77: Ruang asisten patologi anatomi (1926)
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Pada kesempatan ini koleksi preparat kita berjumlah 370 peta, masing-masing
dilengkapi dengan 20 kaca objek, yang kompartemennya ditempelkan. Pada tiap
praktikum, murid pada saat yang sama mendapatkan preparat untuk diperiksa,
sementara setelah praktikum selesai, preparat dikembalikan pada sampul mereka.
Gambaran sederhana yang saya buat pada awal masa kerja saya menunjukkan bahwa
penyimpanan kompartemen berwarna di Hindia tidak lagi dimungkinkan kecuali satu
atau dua tahun. Hal ini terbukti pada preparat praktikum tidak bisa dirawat. Sejauh
menyangkut pengalaman sendiri, kompartemen yang diwarnai dengan baik, ditangani
secara benar dan terlindung dariudara tropis, pasti mampu berfungsi selama lima
tahun. Ada alasan untuk menduga bahwa mereka pada penanganan yang benar
mampu bertahan jauh lebih lama lagi.
Masih ada suatu gambaran lain, mengenai teknik histology, yang terbukti tidak
mungkin dilakukan. Saat keberangkatan saya dari Belanda pada 1921, saya membawa
serta sebuah mikrotom beroda untuk laboratium preparat celoidin. Penyambut di Hindia
mengingatkan akan percobaan sembrono ini karena di Hindia tidak mungkin bekerja
dengan mengunakan seloidin. Pada kesempatan ini saya memperoleh pengalaman
lima tahun, mengenai teknik celoidin di Hindia dan saya bisa menyatakan bahwa
seloidin dalam kondisi tropis bisa digunakan sebagai sarana penyambung dengan
cara yang berhati-hati. Satu-satunya perhatian yang saya tunjukkan adalah bahwa
pengeringan larutan seloidin selama mungkin bisa dilakukan karena bisa diperoleh
perkembangan gelombung gas dalam campuran itu melalui temperatur rata-rata 28o
Celcius. Pengeringan yang lambat ini dapat dicapai dengan cara yang sangat sederhana
melalui bak dengan larutan seloidin, memasang kaca lampu, yang diisi dengan kapas
karena di sini kebetulan harganya sangat murah. Selain itu saya sebutkan di sini bahwa
mikrotom padat secara rutin berfungsi, di mana kita seperti biasanya memanfaatkan
silinder asam arang. Yang menarik adalah bahwa silinder ini dalam kondisi penuh
harus didatangkan dari Eropa. Pada kesempatan ini di Hindia orang belum memiliki
infrastruktur untuk bisa mengisi kembali silinder ini.
Pendidikan dalam kedokteran kehakiman juga termasuk tugas guru dalam ilmu
penyakit khusus dan umum. Jumlah jam pelajaran mencapai dua jam per minggu,
maksimal tiga jam. Kedokteran kehakiman merupakan salah satu mata pelajaran dari
ujian dokter Hindia dan sekarang ini diujikan pada bagian kedua. Dalam pelajaran
kedokteran kehakiman, bab terpenting yang dibahas panjang lebar, karena dokter
Hindia dalam kehidupannya kemudian berulang kali harus tampil sebagai saksi ahli
dalam urusan peradilan. Memang jumlah kasus pidana demikian banyak sehingga
orang memiliki tempat di mana berkali-kali tiap minggu dokter harus menjalankan
seksi kehakiman ini. Selain bab tentang kedokteran kehakiman dalam arti sempit, juga
teknik seksi dibahas dan dijelaskan secara lengkap. Akhirnya tidak ada lagi ujian bagi
calon dokter yang diterima apabila dia belum miminal satu bulan bertindak sebagai
ko-asisten dalam semua seksi. Bedah mayat kehakiman juga menduduki posisi
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penting di sekolah kita, yang terbukti dari situ bahwa pada seluruhnya 3030 seksi,
tidak kurang dari 740 bedah mayat kehakiman selama lima tahun terjadi (1921-1926).
Semua Visa et reperta, mengenai otopsi, oleh seorang guru ditangani sendiri dan
mengambil kesimpulan sendiri. Tidak jarang kasus yang sangat rumit dituntut dengan
menggunakan penelitian mikroskop yang kompleks sebelum bisa menarik kesimpulan
akhir. Untuk membuat para murid perlahan-lahan percaya pada proses bedah mayat
dan penggunaan ungkapan teknis, aturan berhasil diterapkan bahwa dari tahun
keempat dan kelima bagian kedokteran setiap minggu seorang murid ditunjuk yang
akan diserahi dengan kedua seksi dari minggu ini. Hal ini menguntungkan karena para
murid muda mengetahui bahwa setiap seksi sampai akhir dikerjakan dan dari semua
organ ukuran dan bobot dihitung dan ditetapkan dalam laporan. Dengan penanganan
seksi bagian ini, tidak ada yang perlu diambil.
Dalam bedah mayat kehakiman, juga diperhitungkan otopsi manusia yang
menemui kematian di jalan umum. Dengan ini bagian kita memberikan fungsi
pengawasan untuk menyelidiki apakah dalam kasus demikian salah satu penyakit infeksi
seperti kolera, pes dan sebagainya ikut berperan. Masih sebagian dari tugas yang saya
sebutkan, karena bersama ini kontak dengan medis di dunia luar tetap dipertahankan.
Saya mengamati penelitian dari percobaan-percobaan, atau bahan operasi lain, yang
selain sebagai guru klinis di STOVIA, juga bekerja sebagai dokter yang berada di luar
ikatan dinas STOVIA.
Jumlah seksi percobaan yang setiap tahun diselidiki dengan cara ini, perlahanlahan naik tiga kali dalam waktu lima tahun. Dari 300 penelitian selama tahun ajaran
1921-1922, ditambah pada tahun ajaran terakhir menjadi seribu per tahun. Seluruhnya,
di bidang ini telah dilakukan 3088 penelitian selama periode 1921-1926. Waktu dan
perhatian yang dicurahkan untuk penelitian ini dan korespondensi yang muncul
dari situ, membuka jalan terhadap keuntungan besar dari bahan kajian yang baru
diterbitkan. Dari sini preparat praktikum yang indah bisa dibuat.
Suatu keuntungan lain dari kontak dengan dunia luar terletak pada kenyataan
bahwa beberapa kali perhatian dari kalangan anatomi patologi kembali muncul.
Dengan memperhatikan kepentingan pendidikan, kesempatan untuk bisa meneliti
bahan ini secara gratis terbuka lebar. Ini pasti menjadi salah satu alasan mengapa kita
bersyukur bahwa semakin lama semakin banyak dokter yang memiliki bahan mereka.
Akhirnya, tersedia suatu bangunan tempat bagian ini diselenggarakan. Ruang tempat
praktikum memenuhi syarat sejauh menyangkut penerangan. Sayang sekali ruang
lahan tidak lagi memadai untuk dilakukan praktikum selama beberapa tahun. Hal ini
mengakibatkan jam praktikum selama beberapa tahun ditambah, yang memperberat
tugas guru. Bangsal yang disiapkan sebagai museum memang memenuhi tuntutan
yang sangat baik, sebaliknya tampak bahwa preparat museum harus disimpan dengan
cara yang tidak wajar dalam almari kayu lama yang tidak sesuai. Penyimpanan preparat
dalam warna alami seperti yang terjadi pada banyak benda teknis lain sering terbentur
pada kesulitan yang sangat besar. Salah satu musuh utama kita di museum adalah
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jamur yang dalam waktu beberapa hari bisa tumbuh setebal satu sentimeter, sehingga
zat cair pasti akan terganggu.
Tentang betapa kecilnya jangkauan museum itu, diperlukan perhatian lebih
lanjut yang menghabiskan banyak waktu. Di museum yang sama, dipasang perangkat
mikrofoto. Selanjutnya salah satu mitra kita menemukan sebuah akomodasi dan
koleksi preparat mikroskop yang disimpan untuk praktikum. Dengan cara ini cukup ada
ruang untuk membuka pintu almari, mengambil mikrofoto, dan melakukan kunjungan
kepada mitra kita dari waktu ke waktu. Laboratorium terdiri atas dua ruang, yang
semula ditunjuk sebagai kamar guru dan asisten guru. Di ruangan ini semua anggota
bagian patologi anatomi dikerjakan, terkecuali mitra kita dokter pemerintah Tangkah,
yang karena kurangnya ruang dalam museum itu harus mencari tempat lain.
Tuan rumah kita harus berbagi ruang kamar mereka dengan kami (Nyonya dr.
H. Mengert Presser dan saya). Para pembantu Jawa kami harus memberikan tempat
dengan cara yang sesuai di kedua kamar itu sehingga sulit bisa dikatakan bahwa bagian
patologi anatomi bisa ditempatkan di ruang yang mewah, terutama ketika orang
masih mengetahui bahwa ruang belajar yang bersambungan, dengan naiknya jumlah
murid menjadi terlalu nkecil, sehingga semua pelajaran pada tahun ajaran mendatang
harus diberikan dalam salah satu ruang belajar yang lebih luas dari gedung utama
STOVIA. Saya juga berharap agar para pengunjung di masa mendatang setelah melihat
bagian patologi anatomi tidak perlu bertanya untuk bisa melihat laboratorium yang
sebenarnya seperti yang sering terjadi sebelumnya.

163

164

Pendidikan Dalam Kesehatan
Dan Parasitologi
Prof. Dr. E.R.K Rodenwaldt

Pendidikan dalam kesehatan parasitologi sekarang ini dibagi sebagai berikut:
- Bagian kesehatan kelas IV; dua jam pelajaran parasitologi
-

Bagian kesehatan kelas V; dua jam pelajaran parasitologi

-

Bagian ksehatan kelas VI; dua jam pelajaran parasitologi dan dua jam ilmu
kesehatan.

Pelajaran itu dibagi dalam tiga bagian yakni di kelas keempat setelah pengantar
mengenai seluruh mata pelajaran ilmu kesehatan, bakteriologi dan ilmu kekebalan
tubuh, juga diajarkan penyakit-penyakit menular yang dikembangkan oleh baksilbaksil dan kuman.
Di kelas V, dibicarakan mengenai penyakit-penyakit yang disebabkan oleh jamur
Spirokate dan Spiril dan penyakit yang disebabkan oleh virus yang bisa menular. Begitu
juga pelajaran dimulai dengan membahas protozologi medis. Di kelas VI, seluruh
protozologi medis dibahas bersama helmintologi, penyakit patogen dan hewan-hewan
beracun. Dalam pelajaran ilmu kesehatan, sehubungan dengan pelajaran kesehatan
persediaan air, pengaliran air, perumahan rakyat, kesehatan penyakit kelamin, dan
diajarkan juga tentang kesehatan tanaman.
Juga disampaikan bahwa dalam mata pelajaran itu dibahas penyakit-penyakit
menular yang penting di daerah-daerah tropis dan khususnya bagi Hindia Belanda.
Meskipun mungkin karena penduduk di Hindia Belanda sejak lebih dari setengah abad
telah menerima vaksinasi cacar, dalam pendidikan ini, persiapan sistim vaksinasi yang
berlaku di Hindia Belanda dibahas secara panjang lebar. Para murid sendiri kemudian
sebagai dokter pemerintah harus menerima tanggung jawab sepenuhnya untuk
memberikan vaksinasi kepada masyarakat. Oleh sekolah, kepada para murid diberikan
kesempatan untuk melakukan kunjungan ke Institut Pasteur Bandung atas biaya
sendiri kemudian mereka bisa mempelajari praktek persiapan vaksinasi dan organisasi
vaksinasi di lembaga tersebut.
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Di institut ini mereka juga melihat vaksin-vaksin seperti vaksin tipus dan kolera.
Hanya karena pelabuhan-pelabuhan Hindia Belanda selalu terancam oleh serangan
kolera yang dulu memakan banyak korban jiwa dan menyebabkan wabah penyakit
di kepulauan ini, maka banyak waktu yang digunakan untuk membahas penyakit
ini berdasarkan contoh-contoh praktis yang terjadi sebelumnya. Kepada para murid
ditunjukkan sarana yang kita miliki dalam melaksanakan vaksinasi kolera, yang
dibakukan berdasarkan pengalaman yang telah tersebar dan diberikan kepada jutaan
manusia dalam perang besar. Yang belum terselesaikan adalah menyelesaikan masalah
disentri terutama di antara penduduk Jawa dan di antara penduduk di etnis primitif,
yang menjadi alasan untuk membahas persoalan ini secara khusus, membiarkan
para murid mampu mengemas sendiri masalah ini dengan baik membantu dokter
pemerintah di daerah.
Peranan penting dalam pendidikan ini juga termasuk persoalan tes terhadap
vaksin, mengingat bahwa sampai sekarang pencegahan penyakit ini belum berhasil
secara memadai di Pulau Jawa. Sejumlah murid kemudian atas kemauannya sendiri
dan atas panggilan hatinya sendiri mau bekerjasama dengan dokter Hindia pemerintah
dalam menyelesaikan masalah ini. Yang lain akan kembali dipekerjakan sebagai dokter
pemerintah dalam dinas karantina di pelabuhan-pelabuhan, sehingga dengan demikian
tentang pemberantasan pes yang juga berasal dari negara-negara lain selalu mengancam
pulau-pulau lain di Hindia Belanda mutlak harus dikuasai. Di dalam kelas juga dipelajari
secara rinci baik secara teoretis maupun praktik pencegahan penyakit Malaria yang
bukan hanya sekadar menyangkut parasitologi tetapi juga entomologi dan juga geologi.
Untuk mempersiapkannya para murid, yang kemudian akan menjadi dokter pemerintah
Hindia, mereka bisa melaksanakan suatu penelitian awal untuk mencegah endemi atau
epidemi malaria. Hal serupa juga berlaku untuk penyakit cacing di mana pengetahuan
tentang parasitologi praktis dan pengetahuan praktik harus dikuasai sepenuhnya oleh
para murid. Selain itu, pembahasan tentang penyakit cacing, memberikan kesempatan
kepada para murid untuk mengikuti praktek bagaimana pemeriksaan, terapi dan
tindakan-tindakan higienis diterapkan dalam skala besar. Namun hal itu, juga harus
dianggap penting apabila orang memberi penduduk dengan ceramah-ceramah dan
keterangan untuk bisa bekerjasama dalam menyelesaikan persoalan yang begitu penting
demi perkembangan rohani dan jasmani bangsa ini.
Pada tahun-tahun belakangan ini selama beberapa minggu dalam setahun, selain
pelajaran teori, juga dilakukan praktik, yang bertujuan melengkapi sebagian pelajaran
dengan teori melalui praktikum. Di sini terutama perhatian harus diarahkan untuk
memberitahukan kepada para murid bagaimana mereka bisa memanfaatkan sebaik
mungkin sarana yang ada di bidang parasitologi dan bidang kesehatan dasar, preparat
vital, metode pemeriksaan dan mikroskop. Di sisi lain, mereka harus berupaya mencari
koneksi laboratorium di pusat dan di wilayah lain. Bagaimana mereka bisa meminta
bantuan dari lembaga ini untuk mengatasi permasalahan tertentu dan bagaimana
harus mengumpulkan material yang sesuai serta memantau prosesnya.
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Selanjutnya kepada mereka juga diajarkan bila mereka berada di tempat-tempat
yang jauh letaknya dan bantuan teknis sulit diperoleh, mereka tidak boleh bergantung
kepada kondisi yang ada tetapi mencoba melalui tindakan yang wajar dan melalui
pengembangan pengetahuan mereka untuk mencegah terjadinya penyebaran wabah.
Dengan demikian bila diperlukan, mereka harus mampu menyiapkan vaksin sendiri
jika persediaan habis atau bila pengiriman baru belum bisa diharapkan dalam waktu
dekat.
Mengenai ilmu kesehatan yang lebih murni, tujuannya pendidikan ini adalah
untuk mendidik para murid, sehingga mereka siap untuk membantu aparat pemerintah
dengan nasehat-nasehat sementara mengenai permasalahan pembuangan air,
pengaliran limbah, saluran air atau perumahan rakyat. Walaupun nasehat itu pada
praktiknya tidak berbeda dengan aparat tersebut, namun permasalahan ini tidak
mudah diselesaikan sebelum para nasehat tenaga ahli diminta nasehatnya. Dari sini
terbukti bahwa menurut Dinas Kesehatan Rakyat, para dokter pemerintah Hindia
harus dipersiapkan untuk bekerja di samping tugasnya sebagai dokter di rumah
sakit dan poliklinik. Mereka semakin lama semakin banyak diserahi tugas untuk
mengawasi kesehatan di wilayahnya dan harus siap untuk melaksanakan pekerjaan
mandiri dalam memberantas penyakit rakyat. Selain itu, mereka juga harus membuat
usulan untuk melakukan tindakan-tindakan preventif terhadap penyakit menular atau
memberikan nasehat akan tindakan-tindakan yang harus diambil oleh pemerintah
agar tidak membawa dampak yang buruk yang merugikan kesehatan rakyat. Misalnya,
pemindahan sebagian besar penduduk dari satu daerah ke daerah yang lain.
Tujuan pendidikan ini, dengan demikian, tidak hanya untuk memberikan
wawasan lengkap kepada para murid mengenai semua bidang parasitologi dan ahli
kesehatan, akan tetapi menurut mereka secara praktis dalam persoalan-persoalan yang
sangat penting di Hindia Belanda, dengan menggunakan sarana yang ada, mereka
bisa bekerja untuk memerangi penyakit itu dan memerangi penyakit menular ketika
wabah sudah menjalar secara luas.
Akan tetapi, masih ada sesuatu yang penting dalam ilmu kesehatan seperti
parasitologi dalam pelajaran ilmu kesehatan praktis, yang diletakkan di bidang
psikis. Para murid didorong dalam tugas utamanya berperan sebagai dokter yang
bertindak sebagai ahli kesehatan untuk mendidik penduduk menuju cara hidup yang
lebih sehat, sehingga tidak terjadi peluang penularan penyakit. Dengan demikian
harus diperhitungkan bahwa penduduk atas pandangan agama mereka tetap terikat
pada kebiasaan lama dan tidak mau mengikutinya dengan membiarkan adat-adat
lama tetap berlangsung, bahkan sebaliknya menolak tindakan-tindakan otoriter
karena mereka tidak memahami alasan dan akibatnya. Para murid teketuk hatinya,
karena mereka dilahirkan di sini dan kondisi kejiwaan penduduk mungkin akan lebih
mudah dipahami bila dibandingkan dengan seorang dokter Eropa. Dengan cerdas dan
persamaan etnis di satu sisi juga dengan keyakinan ilmiah yang murni pada sisi yang
lain, mereka bisa membawa penduduk pada cara hidup yang jauh lebih sehat. Mereka
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yang harus memberikan pemahaman kepada penduduk sebagai seseorang dokter
Hindia pemerintah bahwa pemerintah hanya menghendaki tujuan kesehatan ini demi
terciptanya kemajuan sosial kemasyarakatan terjamin baik dalam aspek rohani maupun
ekonomi.

GAMBAR 78: Ruang belajar ruang Kedokteran internis di Salemba
(Perpisahan guru C.D. de Langen 18 Nov. 1925)
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Pendidikan Kesehatan
Dalam Kedokteran Internis
P.H. Olivier

P

endidikan kesehatan internis yang mencakup klinik kesehatan, patologi, klinik
kedokteran, disediakan selama dua tahun untuk mendalaminya dan masih ada
waktu 6 bulan ketika para murid pertengahan duduk pada tahun kedua kelas
IV. Di kelas kedokteran mereka menghabiskan waktu selama 6 jam per Minggu untuk
pelajaran dibagi sebagai berikut:
-

Di kelas V, pelajaran mikroskop dan pelajaran kimiawi diberikan selama dua
jam per minggu;

-

Di Klas V, poliklinik kedokteran diberikan selama dua jam per minggu

-

Di kelas V dan VI, sama, klinik kedokteran diberikan selama tiga jam per
minggu;

-

Di kelas V dan VI, sama, neorologi dan psikiatris diberikan selama tiga jam
per minggu.

-

Kelas II dan VI sama.

Staf pengajar dan peneliti terdiri atas seorang guru untuk kedokteran internis,
seorang pegawai pemerintah sebagai pengajar kelas II yang memberikan pelajaran
yang memberikan mata pelajaran mikroskopis dan diagnose kimiawi, seorang spesialis
psikiater dan neurologi yang diberi tugas untuk memberikan pelajaran ilmu pasikiater
dan ilmu neurologi. Dalam tulisan ini tidak akan dibicarakan lagi mengenai pendidikan
ini, karena secara terpisah akan dibahas oleh guru yang bersangkutann dalam mata
pelajaran itu.
Guru menjadi kepala bagian bangsal rumah sakit, sebuah bangsal pria dan
sebuah bangsal wanita. Masing-masing bangsal dirawat kira-kira 50 pasien. Bangsal-
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bangsal ini digunakan khusus untuk pendidikan. Kedua bangsal ini berada di Rumah
Sakit Umum Pusat dan menjadi bagian dari rumah sakit itu. Dengan demikian berkat
kerja sama yang baik dengan direktur Rumah Sakit Umum Pusat bangsal ini merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari rumah sakit. Sejauh STOVIA dan Rumah Sakit Umum
Pusat masih saling bekerjasama, kerjasama ini memiliki dampak positif bagi keduanya.
Kerjasama ini terjalin berkat dr A.A.Hulshoff yang memberikan perhatian yang tinggi
terhadap medis. Forum ini jelas merupakan tempat untuk mengungkapkan hal ini,
karena pada masa yang akan datang kerjasama yang baik dari pimpinan Rumah Sakit
Umum Pusat dan pimpinan lembaga pendidikan STOVIA kemungkinan tidak seharmonis
saat ini. Hal ini diakui karena keperluan dua bangsal itu yang khusus digunakan untuk
pendidikan, tidak dapat diperoleh dari rumah sakit yang lain. Ketika kita berpikir bahwa
Rumah Sakit Umum Pusat mampu menampung 1.000 pasien, maka tidak dipungkiri
untuk pendidikan klinis, karena tidak hanya besarnya jumlah pasien yang ada, tetapi
juga berbagai jenis panyakit pasien yang harus ditangani, yang memungkinkan bagi
para murid memperdalam berbagai bentuk penyakit yang sama yang pastinya akan
memperluas wawasan klinis mereka.

GAMBAR 79: Laboratorium Pendidikan Kedokteran Internis : Poliklinik Glodog 1918
(No. 1 dari kanan guru C.D. de Langen: No. 2 Asisten Iskandar, siswa tahun VI kedokteran.
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Oleh tenaga pendidik, juga dibuka poliklinik dibuka setiap hari di Rumah
Sakit Umum Pusat. Poliklinik ini perlahan-lahan tumbuh dan menjadi poliklinik yang
paling padat dikunjungi pasien. Selama tahun ini dan tahun berikutnya poliklinik ini
bisa menerima 5.000 pasien tiap tahun. Poliklinik ini memberikan materi yang sangat
dibutuhkan dalam pendidikan. Dari situ juga kasus yang menarik dan penting untuk
pendidikan segera bisa ditemukan di antara kaum pria dan wanita yang berada di
bawah pengawasan guru. Kedokteran internis, menyediakan tempat-tempat:
- Tempat belajar yang luas yang disusun berdasarkan bentuk ampiteater yang
mampu menampung 100 tempat duduk;
-

Sebuah laboratorium untuk latihan dan praktek ilmu mikroskop dan diagnose
kimia. Juga terdapat laboratorium bangsal-bangsal yang langsung berada di
bawah pengawasan dokter Internis STOVIA;

-

Tenaga pembantu bumi putra ditugaskan di laboratorium itu.

-

Sebuah laboratorium khusus untuk guru bersama dengan asistennya sekaligus
menjadi ruang kerja guru ini.

-

Tiga ruang poliklinik. Akan tetapi mengingat terjadinya peningkatan jumlah
pasien ruangan ini tidak dapat digunakan.

GAMBAR 80: Salah satu ruang poliklinik kedokteran internis (1926). Asisten Guru RD Kandau.
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Seperti telah diuraikan dalam bagian sebelumnya, jumlah jam pelajaran yang
disediakan, tidak cukup bagi para murid, karena mereka menemukan kesulitan dalam
menerapkan apa yang telah didengar dan dibaca dalam buku-buku pelajaran yang
harus mereka baca hingga tuntas. Tidak ada cara untuk menguraikan kekurangan
ini, terutama arena orang mempertimbangkan karena dalam dua tahun ini mereka
masih harus menempuh pelajaran yang lain. Jelas tidak mungkin bagi mereka untuk
mengurangi jumlah jam pelajaran karena materi yang dibahas begitu banyak. Tidak
boleh dilupakan bahwa di negera ini, kecuali patologi klinik dari kedokteran Eropa yang
telah disebutkan, juga diajarkan patologi tropis dan klinik penyakit tropis. Mengenai
pendidikan itu sendiri, tidak banyak yang bisa dirinci. Akan tetapi, intinya adalah mereka
diharapkan dapat membatasi diri dalam mempelajari keilmuan mereka dalam waktu
yang terbatas. Di kelas persiapan, pelajaran klinik dan diagnose klinik, berpegang
pada pelajaran yang diajarkan di kelas persiapan klinik kedokteran. Perhatian khusus
diberikan kepada pasien secara cermat. Di samping pemantauan yang cermat dan arti
penting dari animise, pengawasan mendasar dan pengobatan dilakukan oleh para
murid, khususnya diberikan banyak perhatian untuk perkusi dan auskultasi. Tidak
hanya pada pelajaran tetapi juga pada praktek, dalam bangsal perawatan, para murid
diberikan kesempatan untuk memahami persoalan-persoalan yang sangat mendasar

GAMBAR 81: Laboratorium pendidikan kedokteran internis 1926
(Kiri Belakang Guru P.H. Olivier dan Asisten RD Kandau, siswa tahun V dan VI.)
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GAMBAR 82: Pelajaran Klinik di Salemba 1926: Guru PH. Olivier, siswa tahun V dan VI.

ini. Juga berbagai hal yang dibicarakan di sini yang berasal dari patologi umum dan
Pendidikan
patologi khusus dan klinik persiapan dilangsungkan secara
bersamaan. Kondisi umumnya adalah sebagai berikut: bahwa satu sampai dua jam
dalam seminggu, kapita selekta dibahas yang diberikan dalam bentuk ulasan agar
para murid memahami pengetahuan itu tanpa terjebak dalam ulasan yang dasarnya
tidak mereka pahami. Beberapa metode diterapkan untuk membuat para murid
memahami gambaran-gambaran yang dibahas, membuat mereka berpikir secara
klinis dan dengan cara ini pula diletakkan dasar sekuat mungkin kepada mereka. Harus
diperhatikan bahwa permasalahan dapat muncul di mana-mana yang bisa menghambat
penelitian mereka. Pelajaran-pelajaran klinis khusus diberikan untuk merawat pasien.
Dalam pelajaran ini ditekankan pada klinik kedokteran yang bertujuan tidak hanya
melakukan penelitian dan pengkajian terhadap penyakit tetapi mereka disibukkan
untuk mempelajari pasien yang sakit. Cara ini juga diterapkan untuk pemeriksaan pasien
anak agar dapat diterapkan penanganan yang sesuai. Untuk memasukkan wawasan
ini kepada para dokter Hindia di masa depan, banyak perhatian dicurahkan pada
ko-asistensi. Sebelum para pemuda itu diizinkan untuk mengikuti ujian semi-dokter,
selama dua bulan mereka harus bekerja di bangsal-bangsal internis dan praktek di

173

GAMBAR 83: Guru PH Olivier bersama Co-Asisten
di salah satu bangsal Kedokteran Internis 1926

poliklinik. Masing-masing kepada mereka disediakan sejumlah pasien untuk ditangani,
sehingga mereka bisa melakukan pemeriksaan yang sangat cermat dan merawatnya.
Dari para pasien ini, setiap hari mereka harus mengikuti perkembangan penyakit,
mengetahui bagaimana perawatan seharusnya dilakukan, memeriksa kembali hasilhasil penanganan pasien, mengikuti aturan laboratorium yang diperlukan. Dari cara
kerja seperti ini kesempatan sebanyak mungkin dicurahkan di lingkungan kerja, karena
yang paling bertanggung atas kesehatan pasien adalah mereka. Baru ketika bulanbulan praktik ini telah diselesaikan dengan rajin dan penuh semangat, baru mereka
diizinkan untuk menempuh ujian semi-dokter.
Dalam pendidikan klinis seluruhnya, sejauh mungkin harus dijaga hubungan
antara para murid dan gurunya. Perlu disebutkan di sini bahwa untuk penerimaan ujian
semi-dokter terdapat syarat khusus bahwa para murid harus menerapkan perawatan
yang benar baik secara teoretis maupun praktik. Pelajaran ini diberikan oleh Direktur
atau salah satu dari kepala perawat Rumah Sakit Umum Pusat bersama dengan para
guru penyakit internis. Tingkat pendidikan sekarang ini yang telah mencapai taraf
tertentu dalam kedokteran internis hanya bisa dicapai melalui karya intensif dari
berbagai guru, termasuk di dalamnya C.D. De Langen.
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Pendidikan Dalam Ilmu Jiwa
Dan Syaraf
Dr.F.H.Van Loon

D

ahulu secara resmi tidak ada pelajaran tertentu dalam ilmu syaraf yang
diberikan di STOVIA. Hanya psikiatri yang diberikan secara terpisah dari
kurikulum, meskipun mungkin tidak ada penyimpangan neurologi dan
gambaran penyakit serius yang muncul di Hindia Belanda. Hanya disebutkan terdapat
polyneuritis (termasuk infeksi dan beri-beri), dan sejumlah kasus pleutis serta infeksi
pembengkakan hati infeksi lainnya. Meningitis dan sejumlah besar penyakit kejang
pada usia muda – terutama juga system syaraf otonom bersama berbagai organ syaraf,
asma, kesulitan bernafas, korisa, serangan peluh, yang sering disertai dengan depresi
dan keluhan-keluhan kejiwaan lainnya tidak pernah dibicarakan.

GAMBAR 84: Ruang neurologi salemba 1926
(Guru FH van Loon bersama Co-Asisten)
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Tidaklah mengherankan jika ahli internis yang di samping menguasai penyakit
anak-anak, tropis, bagian dalam tubuh dan neurologi, segera setelah ahli neurologi
waktunya habis untuk mendalami kelompok penyakit ini dan untuk mengajar bagian ini,
mereka mulai melepaskan diri dari bidang penyakit syaraf. Sehingga sejak tahun 1921,
di samping pelajaran resmi dalam psikiatris, juga pendidikan praktek dan klinis dalam
neurologi diserahkan kepada seorang ahli neurologi kejiwaan, sementara di bidang lain
yang lebih luas, (ahli syaraf, beri-beri, dsb.) dengan hadirnya seorang dokter internis
merupakan perpaduan yang sangat menguntungkan dan akan mengembangkan ke
dua belah pihak. Adalah pada tempatnya untuk menucapkan terima kasih kepada Dr.De
Langen yang memiliki wawasan yang begitu luas dan terarah baik dalam jebatannya
yang resmi di Batavia maupun di luar lingkup tugas utamanya yang resmi. Berkat
jasanya, di tempat lain juga dibuka lembaga kedokteran, terutama untuk mengkaji
bagian klinis khususnya menekankan pada penyimpangan neurologis.
Perlahan-lahan jumlah pasien syaraf meningkat yang bersama dengan masa krisis
selama tahun 1923-1924, yang ditangani oleh murid kelas IV dan kemudian diperluas
juga bagi murid kelas III di Rumah Sakit Umum Pusat yang materi pendidikan sangat
memadai dan sangat bervariasi. Pada pelajaran hari Sabtu, sebagian besar dari pasien
syaraf ini ditunjukkan di kelas, sehingga para murid dari bagian kedokteran kelas V dan
VI memperoleh wawasan yang sangat lengkap dengan contoh-contoh penyakit syaraf
yang muncul di Hindia. Karena contoh penyakit saraf itu mereka lihat sendiri di Jawa,
baik di poliklinik ini maupun di bangsal, secara kuantitatif dan kualitatif sangat berbeda
bila dibandingkan dengan di Eropa. Sebagian besar mereka adalah orang bumi putra
yang sangat jarang menular, serta gambaran yang dilontarkan juga masih meragukan.
Sementara itu sebaliknya gejala-gejala kejang dalam berbagai bentuknya dan berbagai
jenis gerakan tak terkontrol dan tak terbatas sering sekali mereka dijumpai. Selain
sebagai gejala, tumor cerebral jarang muncul, akan tetapi meningitis enche phalo
yang tidak menular lebih banyak ditemukan di sini jauh lebih besar bila dibandingkan
di Eropa; pada frekuensi syaraf tunggal yang menular bisa ditunjukan bentuk-bentuk
keracunan yang hampir tidak dijumpainya adanya syaraf tunggal alkoholis.
Perhatian pendidikan ilmu syaraf psikiatris di antara para murid juga lebih
besar dan hasilnya sangat memuaskan juga dalam ujian kedokteran – terutama setelah
diatur sejak 1923 bahwa satu atau dua ko-asisten selama satu atau dua bulan akan
ditempatkan di bangsal syaraf.
Biasanya pelajaran dalam satu minggu ilmu syaraf ini tidak cukup untuk
menangani yang jauh dan lebih sistematis dari pasien yang sakit. Sementara anatomi
kasus yang ditunjukkan secara tidak langsung. Kadang diperlukan juga (apabila orang
menghendaki pendidikan yang lengkap dan baik) untuk menambah jam pelajaran.
Pelajaran anatomi yang menyangkut sistem saraf yang diberikan pada tahun-tahun
kedokteran, secara klinis jauh lebih baik untuk diberikan karena akan lebih bermanfaat
bagi dokter Hindia. Mengenai pendidikan dalam psikiater diusahakan diajarkan melalui
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GAMBAR 85: Guru FH van Loon dan co-asisten dalam penelitian neurologi.

pengantar psikologis dan penanganan yang mendasarinya, agar ungkapan-ungkapan
pasien atau para penderita syaraf bisa dipahami oleh para murid sehingga kemampuan
para dokter Hindia yang baru, khususnya dalam menangani pasien dan orang gila, akan
membuka wawasan yang saat itu sedang tumbuh bersama dengan perasaan sesama
murid dalam menangani pasien. Apabila (kasus-kasus akut dan berkembang cepat)
memainkan peranan penting dalam meteri psikiatris, (meskipun dengan berkurangnya
penyakit infeksi terutama malaria juga di sini berubah) yang terlihat dari kebiasaan
mengamuk sering diketahui dari dekat oleh setiap murid. Tidak mengherankan jika
pendidikan kejiwaan akan mendapatkan lahan yang subur di antara para murid STOVIA.
Hal ini menyadarkan mereka bahwa tinjauan yang lebih mendalam bidang
psikologi harus diikuti dengan saksama sehingga banyak murid sekolah ini yang tertarik
untuk bertanya dan belajar sendiri. Tidak perlu lagi diragukan lagi betapa pentingnya
seorang murid STOVIA yang maju, yang dididik menjadi dokter, juga disiapkan tanggap
terhadap lingkungannya yang bahkan sering menjadi penasehat yang terpercaya
di bidang kesehatan secara tidak langsung. Para murid memperoleh bimbingan
dan penjelasan agar memperoleh wawasan yang lebih luas dan terutama terhadap
pandangan yang lebih tajam dalam pelajaran psikologi. Banyak pula pandangan sosial
di lingkungan sekitarnya, memberikan masukan bagi kelompoknya atau kelasnya
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melalui kata-kata atau tulisan yang mereka peroleh di lingkungan mereka.
Mengenai pasien sakit jiwa, juga dicoba untuk melakukan demonstrasi dan
penelitian klinis melalui penanganan sistematis atas kejiwaan dan syaraf. Para murid
di poliklinik, sejak dua tahun lalu, untuk sementara harus meneliti dua kali perminggu
di Rumah Sakit Umum Pusat. Dari hasil yang diperoleh, pasien syaraf dan jiwa yang
jumlahnya sangat besar, cocok untuk percontohan, sementara kondisi kejiwaan dan
para pasien yang tenang atau dari pasien yang ditampung di bangsal kelas III dan
IV, bisa diteliti sekaligus sebagai tempat praktek mereka. Tetap ada kesulitan sangat
besar dan kekurangan dalam pendidikan dan pengajaran di Rumah Sakit Umum Pusat,
karena tidak adanya pasien jiwa yang akut, kecuali pasien mata yang bisa dirawat dan
diperiksa. Kondisi akut menjadi begitu penting bagi dokter Hindia, terutama itulah akan
diteliti adanya inveksi yang telah beberapa kali ditunjukkan oleh direktur Rumah Sakit
Umum Pusat dan pegawai perawat yang melalui kerjasamanya berhasil menyisihkan
selama beberapa hari pasien-pasien yang boleh dicampur atau harus dipisahkan
dengan pasien lain. Dari para pasien yang berasal dari “Rumah Peralihan” yang berjarak
lebih dari 10 km, tidak ada keistimewaan yang terjadi. Namun, pasien-pasien ini
diperlukan agar para guru dapat melakukan penelitian terhadap pasien-pasien itu dan
mengamatinya, karena guru tidak bisa membiarkan pasien yang menderita demam
atau melankolis yang tidak diketahui secara pasti, kemudian diangkut dengan mobil
ambulans dari rumah peralihan ke Rumah Sakit Umum Pusat yang akan digunakan
untuk penelitiannya. Terlepas dari kerugian melibatkan pasien tersebut, juga tidak
mungkin menyamakan para penderita sakit jiwa ini dengan berbagai bentuk penyakit
baik daripada di Rumah Peralihan yang dieksploitasi sebagai rumah sakit jiwa, yang
letaknya jauh dari laboratorium).
Pandangan bahwa pembangunan suatu bagian kejiwaan yang kecil yang
merupakan bagian dari Rumah Sakit Umum Pusat sangat mendesak dan diperlukan,
menjadi pandangan semua orang yang langsung terkait dengan pendidikan, baik guru,
direktur STOVIA, dan komisi pengawas, dan dari pihak rumah sakit oleh direktur Rumah
Sakit Umum Pusat. Akan tetapi atas usul bersama, hal ini diajukan sering diajukan,
namun sering pula terbentur pada penolakan mutlak, karena alasan penghematan, dan
pandangan yang keliru bahwa sebuah rumah sakit dan sebuah rumah sakit jiwa tidak
bisa dipadukan.
Siapa pun yang mengetahui kondisinya dimana pun di dunia ini, juga di rumah
sakit di Universitas di Belanda, tampak jelas bahwa kesulitan dan keberatan-keberatan
dilontarkan untuk membuka suatu bagian bagi penderita kejiwaan akut. Di Rumah
Sakit Umum Pusat, pada dasarnya tidak perlu dipertimbangkan lagi mengingat
ruang yang terbatas dan tuntutan pendidikan akan menghambat penyembuhan para
pasien. Sementara keuntungan besar untuk pendidikan juga menerima perawatan dan
penanganan pasien akut, karena para pasien ini dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat
dan selalu memperoleh perhatian yang penuh dari para perawan dan dokternya. Hal
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ini sudah dipahami sepenuhnya oleh mereka.
Upaya untuk mengusulkan kembali meberikan ruang perawatan bagi penderita
ini telah dilakukan. Bila tetap tidak dapat dilaksanakan maka pendidikan yang baik
bagi ilmu kejiwaan bagi para dokter Hindia tetap tidak mungkin terlaksana. Sementara
perbaikan wawasan kita dan penambahan pengetahuan kita tentang hubungan antara
Apabila kenyataan itu berlangsung lebih dari dua tahun dengan saran yang ada
dan capaian yang telah diperolehnya, maka diputuskan untuk memberikan pelajaran
teori psikiatris satu jam di kelas V dan satu jam di kelas VI. Perlahan-lahan melalui
beberapa kali dorongan dan pembicaraan dalam rapat guru dan dewan pengurus,
jumlah pelajaran ini ditambah dari 2 hingga 6 jam – yakni tiga jam gabungan untuk
kelas V dan VI. Telah ditunjukkan bahwa di sini bahwa pelajaran neurologi selama satu
jam akan ditambahkan, untuk menangani masalah ini secara lebih sistematis, terutama
dalam hubungannya dengan anatomi otak dan jaringan syaraf serta penyimpangannya.
Kini banyak yang telah dicapai – dan setidaknya hal ni patut disyukuri bahwa
baik para guru maupun para murid telah lebih banyak merasakan kebutuhan akan
pendidikan ilmu syaraf dan ilmu jiwa. Para murid menemukan kepuasan di bidang ilmu
kejiwaan dan penyimpangan ilmu syaraf. Dalam hal ini, di luar STOVIA, kesan-kesan
yang buruk telah diperleh para murid karena kini STOVIA telah tumbuh menjadi sekolah
tinggi dan berada di gerbang universitas. Kini harus diperhatikan bahwa para dokter
Hindia akan diberi kesempatan untuk membuat dirinya paham dan membuat orang
lain paham sehingga melalui wawasan yang baik tentang ilmu jiwa mereka berusaha
berada diatas semboyan yang sering muram dan tidak sehat. Ini gema yang ada dan
terus tumbuh di kalangan masyarakat Hindia yang terus tumbuh.
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Pendidikan Dalam Ilmu Bedah
TJ. Wieberdink

K

etika saya memulai mengadakan tinjauan mengenai pendidikan ilmu bedah di
STOVIA, maka pikiran saya kembai pada bulan Agustus lalu, kira-kira 10 tahun
yang lalu, ketika untuk pertama kalinya saya menyusuri jalan Molenvliet yang
cukup panas, dalam perjalanan menuju ke poliklinik tertua di Glodok, klinik pendidikan
saat itu. Saya tidak pernah melupakan rasa kecewa yang melanda saya ketika melihat
barak-barak pasien yang terbuat dari bambu berkapur di tempat saya harus mendidik
para dokter bumi putra.
Bagi seorang ahli bedah muda yang baru saja lulus dari Belanda terbiasa dengan
bangsal-bangsal rumah sakit, poliklinik oleh Universitas Amsterdam, perubahan ini
sangat berbeda seperti yang saya alami belakangan ini. Tidak ada lantai tetapi bambu
belah selebar jari di antara bebatuan, tidak ada dinding berkaca tetapi bingkai bambu
beranyam dengan kisi-kisi dinding dalam
semua temboknya; tidak ada dipan besi yang
dicat putih. Di setiap sisi dipenuhi kasa besi,
yang dilumuri dengan tir untuk membuat
sejauh mungkin lobang tidak tampak. Tidak
ada bangku peralatan yang baik, yang
disiapkan dan diawasi ketat oleh seorang
perawat yang terus menerus dan sangat
cakap tetapi oleh mandor dan para pekerja
paksa yang selalu bekerja untuk menyantap
sisa-sisa makanan pasien dan yang tidak
menganggap serius ketika seorang pasien
harus membuang makanannya di sebuah
pojokan di belakang ruang itu. Sementara

GAMBAR 86: Bagian dalam ruang operasi
(bekas poliklinik Glodok).
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GAMBAR 87 A: Sisi luar ruang operasi bekas poliklinik Glodog.

GAMBAR 87 B: Gedung operasi bedah Salemba 1926
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itu, hanya harapan saja yang ada untuk masa mendatang, beberapa murid perawat
dan perawat yang sebenarnya nantinya akan ditempatkan.
Jadi 10 tahun yang lalu, kondisi di klinik pendidikan STOVIA adalah seperti itu.
Materi pasien terdiri atas beberapa orang pelacur, terutama dari para pekerja paksa
yang tidak ditempatkan di rumah sakit ini karena mereka memperoleh kepercayaan
pada seni penyembuhan Barat kita yang begitu besar tetapi karena alasan lain; selama
mereka bekerja di penjara menjadi pekerja paksa, mereka memiliki rantai besi di
lehernya ketika mereka datang sebagai pasien ke rumah sakit, rantai itu sementara
dilepas. Selain itu makanan di rumah sakit lebih baik dibandingkan di penjara.
Barang siapa yang meluangkan waktu ingin dilepaskan dari rantai besi atau yang
terketuk hatinya untuk mengeluarkan biaya perawatan yang atas permohonannya
sendiri akan menyimpang dari aturan, pasti akan antri seperti membeli karcis masuk
ke rumah sakit. Bantuan kesehatan kita meningkat pesat bagaikan kebutuhan untuk
membeli karcis ini. Kadang-kadang juga pasien kehilangan keberanian di pintu masuk
kamar operasi; karena mereka akan langsung ketakutan, memohon kepada sambil
berkata:”Ampun, ampun” memohon agar dibebaskan dari operasi. Hampir setiap
orang saat itu juga menyampaikan: ”Seorang bumi putra tidak akan mampu dioperasi”.
Seorang dokter Barat dan khususnya dokter bedah tidak akan populer di kalangan
mereka. Apa yang telah mereka peroleh, hanya merupakan gambaran orang-orang
yang pesimis.
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GAMBAR 88 A: Bangsal pasien bedah bekas poliklinik kota 1916
(bilik bertembok putih dikapur, meja sambungan dengan bagian sepeda).

GAMBAR 88 B:
Bangsal untuk pasien bedah aseptis (RSUP Salemba 1926).
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Di antara ratusan orang, kini jumlah pasien kita meningkat dari segala penjuru
kepulauan ini, kadang-kadang beberapa minggu melakukan perjalanan, mereka
datang untuk meminta bantuan kepada kita, juga bantuan operasi. Tidak ada pekerja
paksa, tidak ada buruh upah melainkan orang bebas dan sering juga orang bumi
putra kaya, Cina, Arab, dan Eropa. Pendeknya semua etnis dan kadang-kadang harus
meminta bantuan tenaga. Pada tahun pertama saya, saya telah melakukan 200 operasi,
hampir semua pekerja paksa atau korban dari perkelahian yang dikirimkan oleh polisi.
Selanjutnya, selain itu masih ada juga pasien yang dikirimkan oleh polisi. Selain itu juga
masih ada juga pasien yang berasal dari pasien trem uap sepanjang Molenvliet. Saat
itu tremnya begitu buruk sehingga para penumpang, pejalan kaki atau kusir yang tidak
cukup memahami jalan itu akan tertabrak. Dalam kondisi ruangan bedah di rumah
sakit ini ketika saya tiba, telah dilakukan perbaikan oleh pendahulu saya Dr. Lesk;
pada mulanya dia masih harus melakukan operasinya di beranda terbuka. Ia telah
berusaha dengan keras membangun sebuah kamar operasi kecil. Juga pendidikan di
ilmu bedah banyak perbaikan berkat usaha
GAMBAR 89: Ruang Gips bagian
Dr. Lesk. Pelajaran yang baik telah diberikan
bedah (Salemba 1926).
oleh seorang perwira kesehatan. Pada jamjam yang diperuntukan untuk pendidikan
ini, hanya diisi dengan pembacaan satu
bab pelajaran ilmu bedah. Di samping
pendidikan klinis yang kita ketahui bersama
berhubungan dengan pasien, pembahasan
tentang diagnose dan terapi hampir tidak
ada. Dr. Lesk telah membawa kita pada
pendidikan klinis yang jauh lebih besar.
Pelajaran membaca dan mendengar segera
harus diubah.
Pada 1920 rumah sakit baru di Salemba
digunakan. Jumlah pasien meningkat pesat.
Rumah sakit lama terletak 8 km jaraknya dari
STOVIA, rumah sakit baru tepat berada di
depan STOVIA, karena itu ada kemungkinan
untuk memindahkan pendidikan ilmu
bedah ke rumah sakit ini. Pendidikan dalam
ilmu bedah umum diberikan pada tahun
V. Beberapa bab dari pelajaran ilmu bedah
umum dibuka secara umum. Poliklinik dan
klinik yang begitu besar selalu agendanya
dan berjalan dengan lancar. Hal ini dapat
diterima oleh para pasien. Ilmu bedah
umum karya Korteweg digunakan sebagai

185

GAMBAR 90 A: Peresmian meja operasi baru untuk bedah 1925
(di meja operasi ada kepala kambing, di sebelah kanannya Haji sedang berdoa.)

GAMBAR 90 B:
Ruang operasi Aseptis bagian bedah (Salemba 1926).
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GAMBAR 91: Gedung Ilmu bedah:
Pengamatan pada perpustakaan,
laboratorium histologi dan kimiawi
(1926).

buku panduan. Jika pada bagian
terakhir belajar tahun V, pasien klinik
dan poliklinik dijadikan percontohan;
bab-bab yang paling penting dari
ilmu bedah khusus saat itu dibahas.
Para murid menanggapi secara
bergantian dan biasanya memperoleh
kesempatan untuk selama beberapa
hari kemudian meneliti pasien dan
mengamati hal-hal terkait dalam
pelajaran itu. Pada akhir tahun VI
murid STOVIA harus mengetahui
prinsip dasar pembedahan khusus;
pada tahun belajar VII selama
dua bulan dia menjadi ko-asisten
di klinik bedah dan di poliklinik.
Kemudian juga harus belajar dalam
memberikan tanggapan dan operasi lokal, membantu dalam operasi besar, merawat
pasien dan dibawah bimbingan guru melakukan beberapa operasi sendiri. Lewat
berbagai tahap ko-asistensi, selama tahap pendidikan akhir lebih banyak diberikan
untuk mengikuti pendidikan klinis dan ilmu bedah khususnya dalam pelajaran tentang
ilmu bedah operasi. Dokter di Belanda betapapun kecil dan jauh letaknya, yang
menempuh perjalanan hampir dua jam saja dari kota, dia bisa memperoleh bantuan
spesialis sebagian dari ilmu kedokterannya. Tetapi dokter di Hindia berada di tempat
yang tidak mungkin ditempuh dari pusat kota dalam dua jam melainkan dalam dua
minggu. Mengenai pengetahuan ilmu bedah yang mendesak, kepada dokter Hindia
tuntutannya lebih tinggi bila dibandingkan dokter di Eropa sebagai ko-asisten, dokter
Hindia juga mempelajari ketrampilan yang jauh lebih praktis dibandingkan apa yang
terjadi di Belanda. Melalui pertumbuhan jumlah pasien bedah belakangan ini (lebih
dari 10 operasi per tahun) bagian pendidikan ini dipertaruhkan. Untuk mengejar waktu,
ahli bedah bisa melakukannya sendiri apa yang bisa dia lakukan kepada orang lain
atas pengawasan ko-asisten. Baru ketika para asisten yang membantunya tersedia
dalam jumlah yang memadai, dia bisa melengkapi tugas pendidkannya sesuai dengan
tujuannya.
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GAMBAR 92 A: Ruang Peralatan jurusan bedah (Salemba 1926).

GAMBAR 92 B: Ruang belajar ilmu bedah di samping ruang operasi Septik 1926
(Guru TJ Wieberdink: Siswa tahun V, VI, dan VII)
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Pendidikan Dalam
Ilmu Melahirkan Dan Genekologi
N.J.A.F. Boerma

S

ampai reorganisasi STOVIA, yang dulu disebut sebagai Sekolah dokter Djawa,
tahun 1902, pendidikan dalam ilmu kebidanan dimuat dalam kurikulum. Sejak
saat ini pelajaran diberikan oleh perwira kesehatan yang ditunjuk untuk itu.
Para murid menghadiri proses melahirkan para wanita militer di rumah sakit militer.
Pelajaran teoretis diberikan di gedung lama dan belakangan juga di gedung baru
STOVIA. Ketika bidang ini saya ambil alih, gedung ini masih demikian dan sebelum
pelajaran diberikan orang harus menatap di sekeliling di ruangan mana yang tersedia
di gedung baru itu untuk bisa memberikan pelajaran selama satu jam untuk murid.
Di samping itu ada seorang bidan Ambon yang diperbantukan dengan sistem premi
telah melakukan pendampingan persalinan di kampung-kampung bersama dengan
para murid senior. Seluruh pendidikan kebidanan saya berikan dan saya pindahkan ke
rumah sakit baru. Pertama-tama pelajaran diberikan di dua ruangan pada beranda
depan. Di sana dikumpulkan materi pelajaran yang diperoleh. Gambar-gambar lama
karya Schulze juga dipasang di ruangan baru itu. Beberapa perlengkapan dipindahkan
dari STOVIA lama menuju rumah sakit baru.
Di ruang belajar yang sama, pada pagi hari dimulai dengan pelajaran. Dari
sini terbukti bahwa ruang-ruang di beranda depan tampaknya tidak cocok untuk
memberikan pelajaran pada pagi hari, karena suara bising yang berasal dari para
pasien yang menunggu dan ruang poliklinik lain mulai muncul. Kelayakan bangunan ini
menjadi beban yang tidak menyenangkan. Pada tahun-tahun terakhir ilmu kebidanan
dan ginekologi dipindahkan ke ruang C, disediakan empat kamar yang diperuntukkan
sebagai kamar bersalin dan pembalutan, khusus bagi perawatan wanita yang habis
bersalin dan bagi mereka yang baru saja dioperasi. Operasi dilakukan di sebuah
ruang operasi yang kecil tetapi baik. Juga dokter ahli bedah dan dokter mata bekerja
masing-masing sesuai jadwalnya. Pada awal 1922, terjadi perubahan karena Paviliun
E disediakan bagi kita. Di paviliun ini, di salah satu bangsal dibuat untuk kamar
bersalin dan perawatannya. Kedua bangsal lain pada awalnya diperuntukkan bagi
pasien kebidanan dan ginekologi tetapi kemudian kedua ruangan ini dikosongkan
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untuk difungsikan sebagai ruang belajar dan kamar persalinan. Di sana juga terdapat
kumpulan preparat dan sarana belajar yang disimpan dalam empat almari yang cukup
besar dengan pintu geser. Para murid duduk di bangku-bangku kayu di antara dua
meja. Pasien bumi putra diletakkan di ruang C4 yang berada di dekat di kamar-kamar
tambahan. Sementara salah satu barak, bangunan cadangan untuk masa wabah,
masing-masing disediakan tempat bagi seluruh pasien di ruang terbuka, untuk pasien
wanita dari etnis lain digunakan ruangan lain. Jadi kondisinya tetap demikian selama
bertahun-tahun; ruang kuliah di beranda depan di dekat pintu gerbang, kamar operasi
di ujung timur dan ruang persalinan dengan ruang belajar dan tempat tinggal pasien
di ujung barat rumah sakit ini. Meskipun tidak dapat dipungkiri, ada jarak tertentu,
kondisi ini sejauh menyangkut tujuannya bisa dianggap baik, dalam arti tertentu lebih
baik dari apa yang dibuat kemudian.
Setelah banyak dibuat
rencana, banyak disimpan,
diubah atau dipangkas, pada
1924 dimulai pembangunan
dua paviliun baru untuk ilmu
bedah dan untuk kebidanan
serta ginekologi. Gedunggedung ini diselesaikan pada
1935 dan setelah liburan,
sudah difungsikan meskipun
peralatan internnya masih
belum
lengkap.
Dengan
demikian
pertama-tama
diperoleh ruangan sebanyak
9 buah, satu ruang bersalin,
satu
ampitheater
untuk
pelajaran,
selanjutnya
di
atas laboraturium, museum
dan ruang-ruang lain. Suatu
gambaran mengenai seluruh
bangunan ini akan berada di

GAMBAR 93: Gedung untuk
kebidanan dan ginekologi (Salemba
1926) atas: ruang bersalin, tengah:
Ruang penelitian dan penanganan
ginekologi: bawah ruang operasi.
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GAMBAR 94: Gedung untuk kebidanan dan Ginekologi (Salemba 1926).

luar lingkup tulisan ini, beberapa foto bisa membantu memberikan petunjuk. Pelajaran
teori pertama-tama diberikan berdasarkan buku pelajaran kebidanan dari Treub,
kemudian untuk satu bagian dilanjutkan dengan buku pelajaran Bumn. Selanjutnya
pada tahun ini untuk semua jurusan digunakan buku pelajaran lama dari Runge
yang kini dikenal sebagai Jaschke-Pankow, yang melalui pembagian yang sesuai dan
penjelasan yang sederhana bagi para murid, tampaknya paling cocok digunakan di
antara buku-buku pelajaran Eropa lainnya.
Dari kondisi ini tidak ada buku yang memberikan perhatian terhadap
penyimpangan dan kerumitan di kawasan tropis. Sebuah buku pelajaran yang ditulis
setelah pengalaman yang panjang, yang penuh dengan penyimpangan ini untuk
sementara masih sangat diperlukan setidaknya hingga saat ini.
kehamilan dan melahirkan dengan perawatan menyusui. Di kelas VI diberikan
pelajaran patologi dan ilmu melahirkan lewat operasi. Dikelas ke VII ini diteruskan
dengan latihan-latihan pada gejala dan melihat perbedaan patologi, selain itu satu jam
diberikan untuk ginekologi dengan memberikan contoh-contoh klinis dari pasien dan
preparat disediakan untuk operasi ginekologi yang bisa diikuti juga oleh para murid
senior. Murid kelas VI masih mengunjungi rumah bersalin di rumah sakit militer untuk
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menghadiri proses persalinan para istri tentara, di samping juga di persalinan Rumah
Sakit Umum Pusat. Dari kondisi ini prioritas diberikan kepada para pemuda, bahwa
mereka hanya bisa menghadiri persalinan yang sudah ada panduannya, lengkap
dengan tindakan apa yang harus diambilnya untuk menghindari kemungkinan bila
terjadi pergantian pemimpin seperti beberapa petugas perwira kesehatan harus
dihilangkan. Apabila jumlah kehamilan yang cocok bagi pendidikan masih memadai
untuk bisa mengabaikan para istri tentara, atas permohonan saya pada 1924 oleh
Jenderal dari markas besar umum diputuskan bahwa dari para istri tentara di Meester
Cornelis bila akan melahirkan dapat dibawa ke Rumah Sakit Umum Pusat. Keputusan ini
dicabut pada Februari 1925 sebagai akibat dari perubahan perawatan di Rumah Sakit
Umum Pusat itu sendiri. Para murid tahun terakhir pada jam-jam di pagi hari hanya
bisa mengikuti pelajaran karena aturan ko-asistensi karena berbagai jurusan, sehingga
menghambat mereka. Hal ini menjadi alasan mengapa kembali dimulai pelajaran pada
petang hari dimasukkan kembali latihan praktek yang sangat diperlukan itu.
Kedua murid telah bersiap sedia untuk pergi bersama dengan para bidan ke
kampung-kampung untuk mendampingi proses persalinan mereka di sana. Mereka
juga bisa melihat dari dekat penanganan dan operasi pasien genekologi. Dari kondisi
seperti ini mereka masih memperoleh kesempatan untuk meneliti. Mereka memperoleh
materi yang sangat diperlukan. Ketika ujian akhir ditempuh, jumlah pendampingan

GAMBAR 95: Ruang sterilisasi ilmu bedah dan kebidanan (Salemba 1926).
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GAMBAR 96: Ruang belajar kebidanan 1925 (guru NJAF Boerma: Siswa tahun V kedokteran).

proses kelahiran yang dialami oleh murid ditetapkan antara 35 dan 60 persalinan,
termasuk di dalamnya kelahiran buatan. Jumlah bidan yang berasal dari dinas luar
ditambah menjadi tiga orang, salah satunya ditempatkan di Meester Cornelis dan
satu lainnya melalui kesepakatan organisasi Tiong Hoa Yang Seng Le ditempatkan di
Mangga Besar dekat kota hilir. Pekerjaan yang sangat berguna bagi penduduk dan
sangat penting bagi kita ini, terutama oleh para bidan terakhir ini telah mengalami
perkembangan yang pesat. Di bidang ilmu kebidanan, di antara penduduk bumi putra
dan orang-orang Tiong Hoa biasa, masih ada suatu kondisi darurat yang melanda
mereka. Proses kelahiran yang mendasar berlangsung dengan lancar, yang semuanya
ini bisa dikatakan stabil. Sedikit korban jatuh karena adanya kelainan yang jumlahnya
sangat kecil; korban ini semuanya adalah wanita muda yang aspek sosial merupakan
bagian terbaik dari penduduk. Belum lama ini, satu bulan lalu, pegawai poliklinik bersalin
menjumpai empat kasus khusus dimana salah satu contohnya adanya plasenta yang
tersisa telah mengakibatkan wanita itu meninggal. Sebuah bimbingan yang baik dari
periode setelah melahirkan bisa mengatasi hal ini. Dalam aspek demikian terlihat halhal yang sangat menyedihkan itu. Ketika orang bertanya apakah banyak mengalami
penderitaan dalam proses melahirkan, maka dengan cepat bisa dikatakan: tidak perlu.
Diduga kemudian terbukti bahwa terlepas dari bantuan yang bisa diberikan,
morbiditas dan mortalitas dari wanita melahirkan bumi putra lebih besar dibandingkan
di Belanda Utara. Penjelasannya kira-kira setelah lima tahun baru terjawab setelah
dicari proses aktivitas penanganannya yang dianggap kurang baik, yang lebih banyak
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penyimpangan dalam periode setelah melahirkan sehingga terjadi lebih banyak
pendarahan, dan sementara wanita bumi putra telah mengalami kehilangan darah
yang begitu banyak. Gangguan jantung yang sering muncul dan merosotnya daya
tahan tubuh terhadap inveksi menambah peluang buruk ini. Di sini kita bisa melihat
komplikasi pada saat kehamilan, persalinan dan perawatan anak yang hanya terjadi
di Eropa. Saya hanya menyebut komplikasi dengan beri-beri yang sangat berbahaya.
Pemantauan lain adalah bila wanita yang melahirkan, kebanyakan pada kelahiran
pertama, akan menunjukkan pembuangan darah dan dalam waktu satu kali 24 jam
akan meninggal dengan temperatur badan setinggi 42o tanpa ada putih telur di dalam
air kencingnya, tanpa gejala-gejala sebelumnya dan tanpa ditemukan unsur malaria
tropikana dalam kasus-kasus ketika pemeriksaan darah dilakukan. Unsur-unsur malaria
dijumpai di sini bukan tempatnya untuk mengupas lebih lanjut tentang persoalan yang
menarik banyak perhatian ini. Juga tetanus sebagai gangguan dari melahirkan dan
mengenai pembentukan penyempitan syaraf setelah proses melahirkan normal tidak
akan saya uraikan lebih lanjut disini.
Sebagai ahli ginekologi ilmu kebidanan, disini bekerja orang-orang yang sangat
cinta akan kebenaran yang membuka mata kita sejak awal di ruang pelajaran Dr. Fokker.
Meskipun orang mengenal sedikit dan menulis buku tebal
Betapapun banyak yang telah ditemukan masih akan dicari lagi
Penduduk memang tertolong, kisah-kisah yang sering terdengar tentang sisi gelap
dan sebagainya menurut pengalaman saya tidak ada. Suatu kejadian di sini merupakan
perkecualian, tetapi ini menyangkut wanita yang tidak terjangkau oleh bantuan, yang
dengan posisi melintang berada dalam kondisi ketakutan, dan tidak memungkinkan
ditolong, kemudian berlari pulang. Dua hari kemudian dia meninggal. Diduga
perpecahan uterus. Tampak bahwa orang merasa keberatan terhadap pengangkutan
wanita hamil ke rumah sakit ketika dia tidak bisa ditolong di rumah. Keberatan ini
biasanya diajukan oleh seorang anggota keluarga yang lebih tua, sementara sering
wanita muda itu dan suaminya bersedia pergi. Ketenangan jiwa yang melingkupi nenek
tua, yang sama sekali tidak berwenang untuk menilai seriusnya kondisi, dan sama sekali
tidak mau mendengar nasehat dan permintaan kita, bertanggungjawab sendiri atas
penolakan itu, yang bagi kita masih kita sangat sulit untuk dipahami. Penolakan sering
bersamaan degnan vonis mati, seperti placenta praevia dan eclampsia gravidarum.
Penduduk masih harus belajar banyak, tetapi saya sangat percaya bahwa ini lambat
laun akan terwujud, asalkan dengan bimbingan dan penerangan yang memadai.
Penduduk Belanda juga telah melewatkan waktu ketika mereka menunjukkan keraguan
dan ketakutan terhadap rumah sakit dan tindakan terapi yang besar, dan di sana tidak
ada kondisi yang tidak jarang memunculkan dorongan penduduk untuk mengabaikan
pemeriksaan selain ruang yang tersedia.
Poliklinik kebidanan, pemberian bantuan di rumah bagi pasien sudah sangat
berlebih. Namun di sisi lain membawa dampak yang besar. Di sini orang akan
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berhubungan dengan rakyat seperti kehidupan rumah tangga dan keluarga. Di sini orang
melihat rumah-rumah, kampung-kampung, jalan-jalan, orang selalu menyambutnya
dengan baik. Orang datang dengan membawa bantuan untuk mereka. Di jalanjalan dan ruang ini hanya sedikit terlihat sesuatu yang indah; di musim hujan terdapat
kubangan rawa atau got-got, ketika pada malam hari orang meninggalkan jalan besar
dan memasuki kampung, mereka akan memasuki lingkungan yang gelap dan sunyi.
Beberapa lampu dan alat penerangan menunjukkan bahwa ada manusia di dalam
rumah. Mereka akan berjongkok menunggu curah hujan mereda, dibawah bimbingan
seorang pemandu yang membawa lentera atau obor. Sebuah rumah tempat suatu
persalinanan akan berlangsung biasanya penuh dengan manusia, biasanya tetanggatetangga atau kerabatnya. Dengan demikian tampat hubungan kekerabatan wanita
itu sangat dominan. Mereka tetap tenang dan tetap bergerak. Mereka menjaga jarak,
biasanya berdiri diambang pintu untuk mengamati pintu yang terbuka atas inisiatif
sendiri seperti apa yang kita kenal di Belanda, hanya sedikit ditemukan di sini. Akan
tetapi ketika diminta kepada kaum pria atas motivasi sendiri, segera akan memenuhi
apa yang diharapkan. Kadang-kadang terjadi satu keinginan yang dilontarkan hanya
disampaikan dari mulut ke mulut tetapi tidak pernah terjadi. Jika di dalam suatu
ruang persalinan yang tertutup kesulitan yang ada harus segera diatasi, dan proses
melahirkan akan terdengar, maka keributan segera terjadi. Keramaian khususnya di
kalangan kaum wanita. Beberapa orang lebih banyak keluar sehingga seorang nenek
tua yang terpenting di mana anak itu akan diserahkan kepadanya, akan menjadi pusat
perhatian dari sekelompok wanita yang berdiri dan berlutut di sekitarnya. Ini semua
terjadi di atas tanah, diterangi beberapa sumber cahaya bagaikan kandang Betlehem.
Ketika bidan bumi putra kita memberikan pertolongan terakhir kepada ibu
muda itu, dan kami menyiapkan obat-obatan, maka ucapan terimakasih oleh keluarga
disampaikan yang terutama terjadi saat meninggalkan rumah. Peristiwa itu kadangkadang terlihat lucu. Pada ibu yang sudah tua, yang membawa anak dengan bagian
belakang kepala menghadap ke belakang (suatu gangguan persalinan yang banyak
terjadi di sini) setelah lama menunggu dan berdiam memerlukan bantuan kita. Dia
dibantu tanpa obat narcose. Ketika anaknya lahir dan kaum wanita telah beralih ke
ruang perawatan, saya melihat wanita yang masih terbaring di atas dipan itu mencarinari dengan mata dan tangannya pada sebuah kotak kaleng hijau tempat korek api
berada yang terletak di luar jangkauannya. Atas pertanyaan saya apa yang dia inginkan,
dia berkata: ”Saya ingin merokok”. Jangan lakukan itu, saya menasehatinya. Setengah
jam kemudian, placenta keluar, dan wanita itu tergolek di atas dipan, saya memberinya
pakaian dan mengambil pipa, sebuah tanda biasa. Dengan memperhatikan wanita itu,
saya melihat bahwa dia dengan penuh perhatian mengikuti gerakan saya dan tiba-tiba
menyampaikan keinginannya agar saya masuk; saya menawarkan pipa kepadanya dan
dia mengambil sebuah rokok yang langsung dinyalakan. Suatu pemandangan aneh,
seorang wanita yang tergolek, baru saya melahirkan di atas dipannya dan masih belum
dibersihkan, dengan dalam menghisap rokok Manila yang hitam. Apakah merokok
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sebagai penenang rasa emosi?
Dari seorang kepala kampung, muncul permintaan agar bantuan diberikan
kepada seorang anak yang sakit. Ini terbukti
Setelah mencurahkan
perhatian secermat mungkin, kepala kampung itu bertanya apakah kami masih
bersedia memeriksa seorang wanita yang sudah dua hari melahirkan. Bertama-tama,
dengan kepala kampung di depan sebagai pemandu, suatu perjalanan sepanjang jalan
berkelok-kelok lewat kebun kampung dan kebun kelapa dilakukan. Ketika tiba, terbukti
di sebuah rumah di atas bangku panjang seorang wanita yang sudah melahirkan sedang
setengah duduk, sikapnya setengah berbaring, di kepalanya ditopang oleh tiga atau
empat orang wanita. Selama pemeriksaan saya, salah seorang wanita mengucapkan
sesuatu yang tidak saya pahami. Atas permintaan saya, salah seorang murid
menterjemahkan kata-kata yang mungkin dalam bahasa Sunda: ”agar bisa melihat apa
yang telah Tuan sering lakukan”. Ini adalah kelahiran pertama dengan bayi kembar
dan gelembung yang penuh. Setelah memasang pipa kateter, saya dalam pemeriksaan
lebih dalam, setelah pecahnya ketuban, mengambil sebuah kaki kecil dari rahim, segera
diikuti seluruh tubuh anak dan tidak lama kemudian oleh bayi kedua. Metamorfose
yang dalam waktu seperempat jam berlangsung di rumah itu setelah kedatangan
kepala kampung dan pengikutnya sungguh hebat dan mengesankan. Semuanya masih
sakit, kecapaian, lelah dan penuh perhatian dan lihatlah: semua terjadi dan dua orang
anak hidup. Kami bersama-sama mendapatkan suatu pengalaman yang baik.
Saya masih bisa meneruskan kasuistik ini, sering menarik perhatian, kadangkadang menyeramkan, tetapi saya tidak mau melakukannya, saya harus menuntut
terlalu banyak tempat untuk itu. Poliklinik kebidanan selain menjadi sekolah yang
berguna bagi murid STOVIA, menjadi sarana penolong bagi penduduk dalam kasus
ini, ketika bantuan yang paling sederhana sekalipun tidak ada. Para dukun, wanita tabib
penduduk, yang sibuk dengan pertolongan melahirkan ( juga bagi tujuan lain) biasanya
selama melahirkan tidak banyak berbuat. Tetapi terbukti positif bagi kita bahwa ada
suatu penyelidikan yang dilakukan dan yang lain pada masa setelah kelahiran mencoba
dengan membuang placenta dengan mengikat tali pusat. Kedua tindakan ini menjadi
resiko besar yang sangat berbahaya bagi wanita. Mereka tidak bisa memahami
dampaknya. Kadang-kadang mereka meninggalkan wanita itu, tetapi juga dengan
perasaan kewajiban yang lebih besar.
Pegawai polikinik dipanggil pada seorang wanita dengan kehamilan sungsang
dan pendarahan yang banyak. Setelah dijelaskan, saya menasehati lewat telepon agar
wanita itu dibawa ke rumah sakit untuk ditolong di sana. Dukun di sini keberatan, tidak
ada seorangpun yang lain. Ketika saya tiba di tempat itu, wanita itu baru ditolong
seadanya. Ketika saya berbicara kepada dukun itu, seorang wanita bumi putra
berbusana rapi dengan usia kira-kira 50 tahun dan berkacamata di atas hidungnya,
tentang penolakan untuk membawa wanita tersebut, dia berkata kepada saya dengan
menatap lewat kacamatanya: Pagi ini suaminya sudah berangkat ke Priok untuk bekerja
di sana. Saya bertanggungjawab atas istrinya; ketika kini suaminya pulang dan istrinya
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tidak ditemukan, saya tidak bisa bertanggungjawab kepadanya. Apa yang akan dia
katakan kepada suaminya jika saya telah membiarkan istrinya dibawa pergi?
Jumlah dukun bayi telah didaftar, kira-kira berjumlah 300 orang. Dikatakan
bahwa dalam proses melahirkan yang lama dan dalam proses yang menunjukkan gejala
abnormal, bantuan harus segera diminta, yang tidak memerlukan beaya. Perintah ini
dipatuhi. Bantuan untuk kasus ginekologi kondisinya hanya diberikan di rumah sakit.
Apakah pada jam praktek atau pasien harus dirawat dalam jangka waktu lama agar
dapat diperiksa dan ditolong, kecuali melalui operasi atau tindakan terapi lainnya.
Bagi saya, dalam banyak kasus ini pasti ada hubungan antara berbagai bentuk
dan tingkat pasien ginekologi di satu sisi dan kemiskinan serta pengabaian di sisi lain.
Keduanya sering muncul bersamaan. Oleh karenanya, patut disesalkan bahwa orang
telah membuat poliklinik di rumah sakit untuk pemeriksaan dengan membayar sambil
menerima pasien lain. Bagi orang miskin, terutama yang membutuhkan pertolongan
mendesak, tindakan ini bisa berfungsi sebagai penghambat.
Pasien ginekolog pertama-tama ditandai dengan dominannya proses peradangan
dan dampaknya sebagai awal munculnya penyakit. Jauh lebih banyak dibandingkan di
Belanda Utara di sini ditemukan berbagai jenis infeksi, pada bagian luar dan dalam
alat kelamin. Sebagai salah satu dampaknya, kita melihat banyak kasus kehamilan
di luar kandungan, yang ditemukan kadang-kadang tiga kasus dalam seminggu
dan harus segera dilakukan operasi. Di samping itu, biasanya kita melihat banyak
kasus peradangan dalam semua tahap dan jenisnya, di mana masing-masing sering
disertai pembengkakan yang berair. Juga akibat dari banyak proses yang membuat
jam praktek dikunjungi oleh banyak wanita yang datang karena tidak dimilikinya
anak dari perkawinannya. “Kepingin anak” merupakan keinginan yang pertama kali
dilontarkan dalam kunjungan kedua atau ketiga, kecuali orang telah berkonsultasi
tentang maksud kedatangannya sebelumnya. Terutama setelah beberapa orang wanita
melalui pertolongan kita melewati masa kehamilan yang lama ditunggu dan proses
melahirkan, perkembangan pasien demikian terus meningkat.
Bagi seorang wanita bumi putra yang menikah, pertanyaan apakah sudah memiliki
anak atau belum lebih banyak terdengar daripada bagi wanita Eropa. Ikatan perkawinan
jauh lebih longgar dan sekaligus pengambilan lebih dari satu istri dimungkinkan dan
diizinkan dalam kasus ini. Juga frekuensi kanker kandungan pada usia yang relatif
muda bisa dihubungkan dengan banyaknya proses peradangan, dan merupakan
suatu kemungkinan yang bagi saya bisa diterima. Dari 1 Januari 1922 sampai 1 Januari
1926 ada 66 kasus yang telah kami tangani, sepertinya kasus pembengkakan kanker.
Biasanya, pasien ini baru berkonsultasi kepada kita sudah pada stadium yang tidak lagi
bisa dipertimbangkan untuk operasi. Jangan dibandingkan dengan kebiasaan orang
Eropa. Selain itu wanita bumi putra sering ditemukan pembengkakan yang diikuti
dengan pendarahan dan leucorhoe, operasi bedah kanker tidak akan berlangsung
baik dibandingkan bagi pasien Eropa, yang mengakibatkan kita mempunyai angka
operasi bedah lebih rendah bila dibandingkan klinik Eropa.
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Karena alasan yang sama, juga bagi kami harus ada radium penting untuk
menangani bedah kanker yang tidak bisa dioperasi. Dampaknya selama bertahuntahun lamanya bisa kita amati dan kita masih bersyukur mendapatkan radium itu. Pada
periode empat sampai enam minggu, kejadian kanker saluran kencing dan kandungan
praktis lenyap lewat pemasangan radium, sementara beban subjektif sebelumnya tidak
ada lagi. Sayang sekali, jarang setelah berlangsung beberapa bulan sejak keluarnya
dari rumah sakit, pemeriksaan dilakukan kembali karena pasien tidak mematuhi janjinya
untuk kembali datang.
Sekelompok perubahan ginekologi tertentu melalui peradangan adalah
penyempitan pembuluh darah yang disertai dengan pembengkakan katub dan
lobang daging, kadang-kadang juga terjadi kerusakan pada urethra, amenorhoe pada
bagian dalam alat kelamin dan ascites. Gambaran tropis yang tidak dikenal di Eropa
ini sangat sering terjadi dan paling sering terjadi di kalangan orang miskin dan yang
terpinggrikan. Di Eropa penyempitan pembuluh pada dasar pembengkakan dikenal
dan dituliskan dalam buku panduan, tetapi gambaran yang ditunjukkan di atas pada
kita tidak muncul. Suatu gambaran yang mendekati suatu pengungkapan kasus tropis
ini, diberikan oleh R. Bensaude (Paris). Kemunculan proses komplikasi ini mungkin
diduga berasal dari infeksi campuran. Saya di sini tidak bisa melangkah lebih lanjut.
Wanita bumi putra sebagai objek pasien dokter sangat menyenangkan untuk
diperiksa dan dirawat. Jika mereka harus dioperasi, sangat sedikit yang bereaksi
besar. Peritonitis dan ileus praktis tidak muncul setelah operasi; penanganan setelah
melahirkan biasanya terbatas pada hal-hal tertentu. Umumnya orang yang ditolong
mengucapkan terimakasih dan mengungkapkan ketika sudah pulang dan merasa
yakin. Jika mereka sudah merasa takut dan malu sebelumnya, maka banyak pasien
sering terbukti menjadi manusia periang, yang sangat mudah dijadikan gambaran
lelucon. Gerakan-gerakan jiwa yang terjadi sama seperti gerakan yang kita kenal di
antara penghuni rumah sakit di Eropa, sejauh mereka terungkap.
Tampak bahwa seorang ibu bumi putra sebelum dilakukannya operasi besar
berkata kepada saya: ”Saya memiliki lima anak, dokter”, suatu gambaran pada kesadaran
tanggung jawab. Juga setelah lama dirawat, permohonan untuk bisa pulang dirumuskan
dalam kata-kata: ”Saya pasti dibutuhkan bagi anak-anak dan kuda saya”. Dalam kaitan
ini seorang wanita Drentsche berbicara tentang “anak-anakku dan kambingku” seperti
yang sering saya tangkap. Tentang nilai dan arti penting pendidikan dalam kebidanan
dan ginekologi di sekolah para dokter bumi putra, saya tidak perlu berkata lebih lanjut.
Mereka sangat mencolok. Semoga hasil pendidikan yang diberikan kepada masyarakat
melalui para murid alumni sekolah ini bermanfaat bagi penduduk. Doa permohonan
yang tidak terungkap ini selalu tergantung pada lingkup kampung dan desa.
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Pendidikan Dalam Ilmu
Kesehatan Mata
Dr. C. Bakker

S

ejak pendirian STOVIA, orang tergerak pada arti penting yang dimiliki oleh
ilmu kesehatan mata bagi mereka yang terpanggil untuk menjalani kedokteran
ini dalam ukuran yang lebih luas di Hindia. Sejumlah besar penyakit mata di
negara ini, yang tidak mungkin dibantu tanpa pelayanan kedokteran, atau sebagian
besar pencari bantuan terdiri atas pasien penderita mata, sebagian besar pengetahuan
tentang kesehatan mata jelas memberikan manfaat. Persoalan ini dianggap begitu
penting sehingga orang mencoba untuk memenuhi kebutuhan besar dengan tenaga
bantu dalam bentuk dukun mata, pegawai yang hanya dididik untuk menangani sakit
mata sederhana, pengobatan tetapi tidak operasi. Suatu usaha tetapi yang sering gagal
dalam praktiknya, seperti setiap usaha untuk menyerahkan karya medis kepada mereka
yang tidak mampu sejak awal yang ditandai sebagai sesuatu kegagalan.
Jadi dalam mendidik para murid di STOVIA, pendidikan dokter mata menduduki
posisi penting. Pada mulanya pendidikan yang diberikan adalah pendidikan dasar.
Pertimbangan teoretis tenggelam dibandingkan tuntutan praktik. Pemahaman dan
pembahasan tentang penyakit yang paling sering muncul dalam kehidupan seharihari menjadi tujuan dari pelajaran yang diberikan. Pada 1911 orang masih menduga
bahwa pengetahuan tentang penyakit mata, rabun, kornea dan iris, lensa, pendeknya
pengetahuan tentang penyakit mata yang terdeteksi tanpa sarana bantu lebih lanjut
cukup memadai bagi dokter Hindia. Bagian lebih dalam dari mata untuk mengetahui
adanya penyimpangan tidak diajarkan. Para murid hanya mengenal cermin mata dari
pelajaran teori, akan tetapi penggunaannya dalam praktek tidak diajarkan, kecuali
sekali-sekali sebagai bentuk percontohan dari apa yang bisa dicapai. Beberapa murid
yang ambisius masih berlatih sendiri dengan cermin mata, namun untuk ujian akhir,
pengetahuan ini tidak diperlukan dan pasien dengan sakit mata bagian dalam tidak
bisa dipilih sebagai objek ujian. Pertimbangan diberikan bahwa sakit mata bagian
dalam atau akibat sakit organ lain dari tubuh dan diagnosanya bisa didekati melalui
jalan lain; apakah penyakit ini tidak bisa disembuhkan dan bagi pasien hanya sedikit
yang bisa dilakukan ataukah diagnosanya tidak bisa dilakukan atau untuk tindakan
terapis dianggap tidak penting.
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GAMBAR 97: Poliklinik mata di jalan Rumah Sakit sekitar 1919
(siswa tahun ajaran tertinggi dan pasien).

Semula pandangan ini tidak bisa dipertahankan. Dengan perkembangan
pendidikan lebih lanjut dan dengan semakin intensifnya pendidikan dalam mata
pelajaran lain, pandangan ini sama sekali lenyap, sehingga sejak sekitar 1911 pendidikan
dalam ilmu kesehatan mata mencakup seluruh mata pelajaran itu. Pengetahuan tentang
cermin mata diberikan dan pada ujian akhir pasien juga diberi dengan penyimpangan
fundis sebagai bahan ujian. Jika selama beberapa tahun buku yang ditulis oleh Dr.
Grijns khususnya bermanfaat bagi pendidikan ilmu kesehatan mata di STOVIA, yang
diberikan melalui pembahasan singkat dengan materi pelajaran cukup memadai,
perlahan-lahan tetap tertinggal dari tuntutan yang berkembang di masyarakat.
Dengan demikian diputuskan untuk menggunakan sebagia buku pelajaran terjemahan
Belanda dari buku “May en Schout”.
Jika semula bagian praktik dari ilmu kesehatan mata, pemeriksaan pasien dan
penanganannya, semuanya diajarkan di poliklinik mata (dua kali per minggu) dan satu
jam klinik, semakin terasa bahwa perbaikan diperlukan pada praktik dan diperlukan koasistensi. Pertama-tama hanya selama beberapa jam dalam beberapa hari per minggu
dan selama empat minggu, kemudian lembaga ini tumbuh menjadi ko-asistensi
dewasa dalam dua bulan. Pertama dengan satu ko-asisten dan kemudian dengan dua
ko-asisten sekaligus, sehingga kini sejak bertahun-tahun bagian operasi dari mata
pelajaran seluruhnya diikuti.
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GAMBAR 98: Poliklinik mata Salemba 1926 (asisten guru: Marsetijo)

Pertumbuhan bahan dalam menangani pasien menjadi penyebab bahwa pada
latihan praktek ini diperlukan lebih banyak perhatian. Pada mulanya dalam ujian akhir
angka untuk ilmu kesehatan mata lebih rendah daripada angka untuk kedokteran
internis atau bedah. Dalam reorganisasi syarat ujian lebih lanjut ditetapkan bahwa
keberhasilan masih mungkin dengan kekurangan, tetapi hanya apabila khususnya
dengan mata pelajaran yang disebutkan angkanya lebih tinggi daripada lima.
Ketentuan ini memungkinkan bahwa para calon dengan hasil yang tidak memadai dari
ilmu kesehatan mata berhasil, apa yang berpengaruh negatif pada kerajinan ketika
mempelajari mata pelajaran itu. Dalam perubahan syarat ujian terakhir pada 1924
ilmu kesehatan mata disamakan dengan semua mata pelajaran lain dan tidak tertutup
kemungkinan bahwa seorang calon dokter Hindia tanpa belajar yang memadai tentang
ilmu kesehatan mata bisa lulus.
Sementara itu harus ditetapkan bahwa pada umumnya di antara para dokter
Hindia, terdapat perhatian yang memadai dari bagian ilmu kedokteran ini dan
hasil dari pendidikan ini telah mengajarkan kepada mereka selama beberapa tahun
bahwa dokter Hindia bisa menerapkan apa yang diajarkan di sekolah dengan sukses
ketika praktik di lapangan dan di rumah sakit besar bagian ilmu kesehatan mata yang
dipenuhi oleh murid Eropa biasanya diserahkan kepada mereka. Pendidikan dalam
ilmu kesehatan mata dahulu dimulai pada kelas V, kini kelas V. Ketika pada kelas V ada
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GAMBAR 99: Poliklinik mata 1926 (aktivitas dua murid tahun VII sebagai ko-asisten)

kebebasan, diputuskan untuk memulai pelajaran teori di sana agar bisa meperoleh satu
jam dalam tahun belajar berikutnya untuk praktik mata, dengan mempelajari cermin
mata.
Selama sepuluh tahun terakhir, kondisi pendidikan adalah sebagai berikut. Pada
tahun ajaran V, satu jam per minggu pelajaran diberikan, di mana terutama yang
dibahas adalah pemeriksaan ilmu kesehatan mata, penyakit bola, orbita, saluran air
mata dan syaraf penghubung. Jika mungkin, pasien ditunjukkan sehubungan dengan
apa yang dibahas dalam teori. Pada tahun VI, selama sebagian tahun itu dalam dua jam
pelajaran per minggu dan pada semester terakhir dalam satu jam pelajaran per minggu,
dibahas sisa materi teori. Dalam semester kedua dari tahun VI ini, dua jam digunakan
untuk berlatih, pertama untuk mengenal kembali praktik dari penyimpangan patologi,
setelah itu dalam pelajaran mandiri penyimpangan itu ada pemeriksaan praktik dan
selanjutnya berlatih menggunakan cermin mata.
Tekanan besar selama seluruh pendidikan ini diberikan pada pentingnya
menghubungkan dengan semua cabang pengetahuan medis lain, agar para murid
sejauh mungkin waspada terhadap keinginan untuk bekerja sendiri. Bila semua ini
menyangkut cara pemberian pendidikan, kini beberapa aturan muncul tentang ruang,
sarana bantu dan sebagainya. Kesempatan dalam pemberian pelajaran, demonstrasi
dan praktik terdiri atas sebuah ruang poliklinik dengan sebuah kamar gelap, yang
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GAMBAR 100: Ruang operasi mata 1926
(asisten guru marsetijo bersama dua murid dari tahun VII Kedokteran sebagai ko-asisten).

menawarkan ruang bagi tiga peneliti sekaligus. Tidak pernah lagi disinggung bahwa
akomodasi ini tidak mencukupi dan melalui pembuatan sebuah kompleks pendidikan
terpisah dengan ruang belajar, terdapat sambungan ruang gelap lebar, laboratorium
dan sebagainya yang di masa mendatang harus tersedia.
Untuk kepentingan pendidikan, prasarana yang dibutuhkan tersedia dalam
jumlah memadai. Selama tahun-tahun terakhir hampir semua sarana bantuan modern
disediakan untuk pemeriksaan mata. Ketika dibuat, ruang terbatas yang ada sebaliknya
penting agar dapat digunakan untuk hal yang bermanfaat. Suatu koleksi gambar ilmu
kesehatan mata yang dibuat tersedia untuk pendidikan yang diberikan oleh salah
seorang bekas guru, dr. Felix, yang sangat berjasa pada jurusan ilmu kedokteran mata.
Koleksi ini terbukti sangat bermanfaat khususnya yang menyangkut penyimpangan
kornea dan iris yang saat itu paling banyak muncul. Belakangan ini masih ada gambargambar yang dibuat dan dilukis tentang penyimpangan intern mata yang paling banyak
muncul itu. Kurangnya penggambar dan dana sangat terasa dan menjadi penyebab
koleksi yang berguna ini sangat lambat tumbuhnya bagi pendidikan ini.
Sejumlah gambar kedokteran mata dari berbagai bentuk disediakan. Koleksi
preparat patolog-anatomi dari berbagai jenis penyakit mata yang ada ditambah
terus, khususnya foto-foto dari kasus-kasus penting, lukisan tindakan yang jarang,
dan preparat patologi-anatomi makroskop. Dengan bantuan guru dalam bidang
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anatomi, suatu koleksi preparat normal dibuat untuk menyebarkan pengetahuan
tentang anatomi normal dari waktu ke waktu di antara para murid. Berbagai koleksi
yang diperuntukkan bagi pendidikan ini dibawa ke sebuah museum kecil yang telah
disiapkan, tetapi pertambahannya tergantung pada asistensi, ruang dan uang yang
diperlukan.
Dari semua preparat, gambar dan sebagainya, catatan dibuat dalam sebuah
sistem kartu, agar setiap saat foto-foto, gambar-gambar, preparat dan sebagainya yang
berkaitan dengan pendidikan tanpa kehilangan waktu bisa dicari dan disediakan. Juga
pembuatan catalog ini dan penyusunan serta pengadaan koleksi yang terus bertambah
menuntut banyak waktu dan asisten. Namun keduanya tidak ada. Untuk pelaksanaan
pendidikan, yang paling sering mengganggu adalah kurangnya ruang pelajaran, yang
bisa dibuat gelap dan tersedianya sebuah sarana proyeksi yang baik.
Akhirnya beberapa kata akan dicurahkan tentang literatur yang berguna bagi
para murid. Seperti yang telah disampaikan di atas, pendidikan pada tahun-tahun
belakangan ini berlangsung teratur dengan buku May-Schoute sebagai pedoman.
Akan tetapi kebutuhan mulai terasa akan suatu karya buku yang bisa digunakan
sebagai pedoman dalam kasus-kasus yang lebih jarang muncul bagi dokter Hindia
yang lulus dan ditempatkan terpisah. Oleh karena itu, pada tahun terakhir, sebagai
percobaan karya Fuchs yang terkenal, dibagikan kepada para murid, yang biasanya
hanya sebagian isinya saja yang dijadikan materi ujian dalam kedokteran mata, tetapi
bermanfaat bagi lulusan dokter agar bisa mengatasi kasus-kasus demikian. Tentang
hasil percobaan ini baru setelah beberapa tahun bisa dinilai.
Sebuah perpustakaan optalmologi yang mendukung pendidikan tidak ada.
Selain beberapa karya tua, di bidang kedokteran mata tidak ada yang lain. Selama
dua tahun terakhir, dengan penyediaan beberapa majalah dan sejumlah buku lain,
suatu usaha dimulai untuk mencoba mengejar ketertinggalan ini. Tanpa bantuan
keuangan pemerintah, kajian lebih lanjut akan sulit dilakukan. Selama bertahun-tahun
berlangsung jurusan kedokteran mata belum memiliki barang-barang yang dibutuhkan
untuk pendidikan dan penyediaan bahan-bahan buku yang penting bagi kajian lebih
lanjut.
Pada umumnya bisa dikatakan bahwa sarana bantu bagi pendidikan saat
itu tidak memadai. Pendidikan ini bisa berkembang, tetapi karena berbagai situasi
perkembangannya berlangsung dalam waktu yang sangat lambat. Perbaikan tidak
mungkin apabila tidak dimulai dengan awal, yakni penyatuan ilmu kedokteran
mata dengan pendidikannya di sebuah gedung tersendiri, di mana ruang untuk
pengembangan, klinik dan poliklinik pengobatan mata tersedia. Mengingat perluasan
pesat yang mereka alami pada tahun-tahun belakangan ini, jelas mereka juga
memperoleh bagiannya.
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ada mulanya bagian ini bersama dengan ilmu bedah diampu oleh seorang guru.
Akan tetapi setelah kepergian dr. Lesk pada 1914, dilakukan pemisahan dan
seorang guru tersendiri diangkat untuk bagian dermatologi, yakni dr. K.B.M. ten
Brink, yang pada 1920 menyerahkan pendidikan kepada saya.
Dermatologi dan venereologi sebagai mata pelajaran terpisah pada mulanya
diajarkan pada 1920 di kelas dua tahun tertinggi, yakni kelas VI dan kelas VII; kedua
tahun itu digabung, dua kali seminggu. Selama setahun, penyakit kulit diajarkan, pada
tahun berikutnya penyakit kelamin. Kemudian di sini ditambahkan dua jam per minggu
klinik, yang hanya diperuntukkan untuk murid tahun tertinggi, sementara dalam
pelajaran sebelumnya 1925-1926 diajarkan di kelas V selama pertengahan kedua tahun
ajaran, satu jam persiapan diberikan. Sehubungan dengan pelajaran ini, ditunjukkan
kasus klinik khusus. Jika murid dalam teori diberi gambaran klinik dan diagnose
dampak primer, maka setelah itu suatu kasus khusus akan ditunjukkan dan semua murid
harus yakin tentang erosi, indorasi dan indolensi (keterlambatan produksi). Mengenai
buku-buku pelajaran, sampai belakangan ini digunakan buku karya Mendes da Costa,
penyakit kulit dan penyakit kelamin. Pada tahun-tahun terakhir, untuk Venereologi,
digunakan buku van Stein yang berisi tentang reproduksi dari sebagian besar contoh
syphilis pada berbagai stadium.
Setiap hari di Rumah Sakit Umum Pusat (yang juga disebut rumah sakit Salemba)
dibuka sebuah poliklinik penyakit kulit dan kelamin. Sejak pembukaan, klinik ini
dikunjungi oleh banyak orang. Jika semula pria dan wanita diperiksa dan ditangani di
ruang yang sama, kemudian untuk masing-masing jenis kelamin ini disediakan ruangan
terpisah, yang merupakan perbaikan pesat, meskipun saya harus membagi ruang
wanita dengan bagian bedah. Wanita dan anak-anak sejauh menyangkut perawatan
sekarang ini diserahkan kepada pegawai wanita, pria sepenuhnya diserahkan kepada
pegawai perawat pria.
Untuk mendapatkan suatu gagasan tentang jangkauan poliklinik, saya bisa
menyampaikan bahwa dalam tahun ajaran 1920-1921, terdaftar 5.000 pasien baru.
Kemudian jumlah ini menurun. Pada tahun ajaran terakhir sebanyak tiga ribu orang
pasien baru mengunjungi poliklinik, sementara pada tahun itu mereka harus menangani
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GAMBAR 101: Poliklinik penyakit Kulit dan Kelamin 1926 (guru: MJ van Dijke: penyuntikan
neosalversan pada pasien kudis oleh seorang siswa tahun VII sebagai ko-asisten)

18.000 pasien. Jadi rata-rata lima puluh pasien setiap hari. Penurunan setelah 1920
disebabkan oleh pemberantasan kudis secara sistematis di sekitar Batavia. Para
murid STOVIA selama ko-asistensinya mendapatkan kesempatan untuk memperoleh
pengetahuan praktis dalam bidang kulit, meskipun sarana bantu yang digunakan tidak
memadai.
Tujuan saya ketika menerima jabatan ini adalah membuat ko-asisten mengalami
sejumlah tahap selama masa dinasnya, seperti yang saya pelajari dan ketahui di
Amsterdam di poliklinik kulit “Onder de klok” yang terkenal itu. Di sana ko-asistensi
berlangsung dua sampai tiga bulan dan mereka memulai dengan jam resep. Semua
resep diarahkan oleh dokter kepada ko-asisten, yang pada kesempatan itu akan
mengambil alihnya dalam bukunya. Setelah itu dia menyodorkan kepada dokter untuk
diperiksa dan ditandatangani. Kemudian orang akan melihat buku itu, ko-asisten harus
menyimpan semua hasilnya dalam buku besar pasien. Semua ini diarahkan kepadanya
oleh dokter, pembuatan daftar nama terutama tidak boleh dilupakan. Pada tahap kedua,
orang belajar bagaimana mereka harus membuat status kulit. Setelah itu periode ketiga
muncul ketika ko-asisten menanyai pasien yang baru terdaftar dan memeriksa. Apabila
diperlukan bisa digunakan diambil (pemeriksaan atas gonocoecen pada treponema,
pada jamur dan sebagainya). Jika murid sudah siap, dokter memantau hasilnya dan
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setelah itu kembali mengarahkan status kepada ko-asisten yang mencatatnya. Akhirnya,
ko-asisten sibuk dengan perawatan pasien, yakni pemberian suntikan neosalversan,
penyuntikan antara urat dan air raksa atau sarana pengobatan lain, perawatan pasien
gonorhoe dengan limbah (lavade) menurut Janet atau dengan semprotan tangan,
akhirnya tindakan operasi kulit (pembuangan atheromkista, penanganan kutil dengan
Sedikitnya jumlah ko-asisten sebaliknya membuat saya terpaksa menyimpang dari
aturan yang disebutkan di atas. Kini karena hal itu, kondisinya adalah sebagai berikut.
Dari pasien lain, setelah mereka dicatat oleh mantri perawat, pemeriksaan lengkap
dilakukan dan sejarah penyakitnya dilaporkan oleh ko-asisten. Setelah pasien diperiksa
semuanya, mereka akan diamati bersama guru, praduga dilontarkan dan dengan
adanya pemeriksaan itu dilakukan diskusi, yang bisa mengungkapkan kekosongan. Jika
ini selesai, maka penanganan, penyuntikan neosalversan dan suntikan lain dilakukan,
pasien gonorhoe akan disembuhkan. Jika ada dua orang murid, maka salah satunya
sibuk dengan penanganan penyakit kulit dan yang lain dengan gonorhoe. Jika hanya
satu, maka pasien kelamin ditangani baik oleh dokter, ko-asisten maupun murid
perawat. Pasien gonorhoe lama hanya ditangani oleh murid perawat pada waktu ini
sehingga ko-asisten memeriksa pasien baru. Setelah itu operasi kulit kecil menerima
giliran yang oleh ko-asisten hanya dikerjakan di bawah bimbingan pengajar. Dua kali
per minggu semua pasien lama diperiksa oleh ko-asisten, hasil pemeriksaan diperiksa
kembali, kesalahannya diperbaiki, perubahan dalam perawatan dilakukan apabila
terbukti diperlukan, penyembuhannya ditetapkan.
Setelah aktivitas poliklinik, selanjutnya adalah aktivitas klinik; pasien bangsal
baru diberi status lengkap; pasien yang dirawat akan dikunjungi dokter beserta koasisten. Juga dalam konsultasi di bagian lain yang diadakan di rumah sakit umum ini,
saya melibatkan ko-asisten karena sangat bermanfaat bagi mereka. pada poliklinik kulit
dan pada bangsal itu, hanya penyakit kulit yang dijumpai. Kini orang harus memeriksa
penyakit kulit pada pasien dengan bagian internis, bedah dan penyakit lainnya dan
harus diketahui apakah penyakit kulit ini muncul sendiri atau disertai dengan penyakit
lain yang harus dicari penyebabnya.
Jadi saya ingat akan seorang pasien pada bagian ginekologi yang disertai
dengan sakit persendian, yang penanganannya tidak berhasil. Harus diperhatikan
pembengkakan sendiri akibat gonorhoe. Sejak lama telah diamati pelapisan kulit
berkerak, tetapi pembentukan kerak yang disamakan oleh ahli dermatologi dengan
lapisan kulit kerang dan yang untuk penyakit tertentu disebut patognotis, telah lepas
dari perhatian.
Rupia syphilitica ini menjadi alasan untuk mengamati penyakit sendi dari sudut
pandang aetiologi yang sama sekali berbeda dan penyuntikan neosalversan diberikan
setelah itu, yang dampaknya pasti terasa. Seorang anak dengan gangguan perut dan
pyodermia tergolek di bangsal anak. Bercak kulit lembut muncul di tempat lain.
Ko-asisten dalam kesempatan ini mendengar bagaimana suatu anamneses
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cermat dengan satu atau dua orang tua terbukti mampu melakukan suatu diagnose
yang tepat yang terbukti menjadi penyelamat hidup bagi anak itu, karena kondisi umum
semakin merosot. Terbukti bahwa segera setelah lahir, anak membawa jamur di seluruh
tubuhnya (dokter merasa heran betapa cepat seorang bayi menderita “anjing merah”),
yang lenyap kembali untuk kemudian muncul lagi. Anak itu gampang menangis,
berteriak ketika bersentuhan sedikit sekalipun. Jika pada mulanya setelah setahun anak
bisa berjalan, kemudian terbukti bahwa dia tidak lagi bisa, menciptakan kesan pada
orangtuanya bahwa anak itu lumpuh. Jadi anak tetap merangkak naik turun sampai
pada kira-kira usia tiga tahun tiba-tiba menunjukkan luka bernanah pada kulitnya.
Sungguh mengherankan pada orangtua betapa cepat proses ini berlangsung, di sanasini sekarang ini, kondisi bengkak yang bernanah itu sembuh tetapi selalu kembali
diikuti dengan yang baru. Jadi kami menjumpai anak itu. Hanya dengan anamneses,
di sini diagnose dibuat, kemerahan bisa menjadi ruam, ulcerous menjadi tahap syphilis
lebih lanjut dan gejala suka menangis, rasa sakit dan kelumpuhan anak, gejala-gejala
osteokondritis, gambaran sakit khas yang dikenal sebagai preudoparalisa Parrot.
Pemeriksaan klinis lebih lanjut juga setelah beberapa suntikan neosalversan
dilakukan di antara urat di pantat, menunjukkan kelumpuhan yang menurut apa yang
tampak segera lenyap. Mereka sangat marah kepada saya, ini juga terjadi sebelumnya,
yang penting bagi diagnose. Seorang wanita di bagian penyakit menular selain karena
typus yang ditunjukkan dalam diagnose, juga merasa sakit karena kelainan kulit, yang
saya duga sebagai folliclis. Jika kini pada pasien ini orang tidak siap untuk melakukan
diagnose yang tepat, maka kelainan kulit ini akan dikenal sebagai salah satu sifat dari
TBC, dan dokter bisa melacaknya. Jadi saya sampai beberapa minggu lalu masih melihat
seorang anak yang sakit kulitnya saya kira terkena scrofulosorum, kiposis pada anak
dan bisul pecah. Hanya diagnosa saya yang bisa memastikannya.
Akan tetapi kini sebaliknya, sifat sakit di ruas tulang dan pecahan bisul tidak jelas
apakah itu penyakit kulit, bagi dokter sangat penting untuk mendiagnosanya secara
keseluruhan. Perpaduan contoh-contoh penyakit ini, untuk mencoba mendapatkan
berbagai gambaran dalam hubungan penyebabnya, pada umumnya orang tidak
melihat pada bagian kulit murni. Di bagian lain tidak selalu ada sesuatu yang menarik
sedikitpun bagi dokter kulit dan pasien yang kurang bermanfaat bagi murid. Jadi saya
masih melihat banyak ko-asisten dengan mata menatap pada sebuah ulcus besar dari
seorang wanita hamil, pada comisura setelah dilakukan pengamatan laboratorium.
Jika wanita tidak hamil dan dia berada di bagian saya, maka dia mengenal kembali
dampak itu dan kini di bangsal yang berbeda, orang tidak tertarik untuk melakukan
langkah diagnose. Inilah kondisi pendidikan dermatologi yang digambarkan secara
singkat pada sekolah dokter di Batavia.
Dengan keinginan agar pengetahuan yang dikumpulkan semakin bermanfaat
bagi penduduk bumi putra yang begitu berat dilanda dengan penyakit kulit, tempat
dokter bumi putra bisa membawa manfaat asalkan dididik dengan baik, saya menutup
tulisan ini.
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uatu kajian tentang penyakit mulut dan kuku dimulai pada kelas VI dan diteruskan
pada tahun ajaran berikutnya, ketika kemajuan teori murid diterapkan dalam
praktik. Kurikulum kelas VI terutama menyangkut pengetahuan tentang gigi,
penyakit gigi dan apa yang perlu dikaitkan dengan itu. Ini dimulai dengan tinjauan
khusus tentang struktur gigi, lapisan email, tulang gigi, semen, pulpa, periodontium,
membrane Nasmijth dan selaput lender. Setelah itu beralih pada anatomi, yang
membahas langit-langit, tulang langit-langit, otot-otot wajah dan alat pengunyah,
lobang mulut, gigi-gigi, geraham normal, perbedaan antara gigi seri dan gigi susu,
sementara dibahas pula juga aliran darah sejauh diperlukan.
Kemudian dilakukan pembahasan tentang arah perkembangan gigi serta

pertumbuhan, pemeliharaan, kepekaan dan kerentanan gigi, air liur, fungsi lobang
mulut, gerakan mengunyah dan menelan menjadi agenda pembahasan. Perhatian
khusus dicurahkan pada penyakit gigi dan anomali gigi (bentuk, posisi, jumlah,
pertumbuhan, dan patah tulang gigi) ditunjukkan secara tegas. Radang lobang mulut,
syaraf, penyakit antrum, sebab-sebab dan akibat gigi berlobang juga dibahas dalam
tahap ini.
Bersama dengan ini diajarkan teori. Setelah pelajaran teori selesai waktunya
tiba bagi para murid untuk mengunjungi poliklinik – mereka dibagi dalam kelompok
dengan tujuan untuk mempelajari ekstrasi phantom di samping teknik operasi lokal,
ini diberikan pada kelas VII. Selama tahun ajaran ini, setiap murid bekerja selama
beberapa saat sebagai ko-asisten di poliklinik dan menemukan kesempatan juga untuk
melakukan praktek di bawah bimbingan, khususnya pelaksanaan diagnose, pemberian
suntikan yang terarah, pencarian peralatan yang cocok untuk setiap kasus dan teknik
pengambilan ekstrak yang baik.
Memang bidang kajian ini tidak berkembang terlalu jauh sehingga murid setelah
selesai pelajaran dalam semua aspeknya bisa disebut berpengalaman, tetapi bantuan
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GAMBAR 102:
Poliklinik Gigi 1926.

sementara dalam semua kasus mereka berikan. Mereka sering ditempatkan di daerah
yang terpisah jauh yang sangat bermanfaat bagi mereka. Dalam pengambilan ekstrak
ini murid memperoleh ketrampilan dan dia bisa melakukannya tanpa rasa sakit.
Sementara itu, dalam kaitannya dengan sakit gigi, dialkukan diagnose. Penanganan
kasus yang sederhana dapat dilakukan, sementara dalam kasus yang kompleks,
sementara waktu dapat dilakukan perawatan. Dalam menangani perawatan, tekanan
diberikan di kalangan dokter Hindia dan peringatan diberikan terhadap tindakan
yang terburu-buru, agar pasien tetap mendapatkan kesempatan tenaga spesialis
agar merasa yakin setelah dia dirawat. Selanjutnya tenaga spesialis akan menangani
perawatan pasien lebih lanjut.
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Murid Stovia Kita
Berpikir Dan Berbicara
Dr. F.H.G. van Loon
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engetahuan dan pemahaman yang baik tentang bahasa Belanda (sebagai sarana
pendidikan di STOVIA) menjadi syarat mutlak demi tercapainya hasil pendidikan
yang baik. Tanpa pengetahuan mendasar tentang bahasa Belanda, tidak ada
dokter Hindia yang baik. Kini kesan umum mengenai sebagian besar murid setidaknya
menguntungkan, baik menyangkut pemahaman maupun cara pengungkapan; tidak
hanya dari murid STOVIA di sini, tetapi juga dari sebagian besar dokter Hindia yang di
Belanda berada di tengah kalangan akademis Belanda.
Ada perkecualian dan beberapa murid kita tidak ketinggalan dalam aspek lain.
Muncul selama masa belajar di STOVIA mereka tergagap-gagap dalam mengungkapkan
dengan bahasa Belanda yang sangat lemah. Bagi sebagian murid ada pemuda
yang sangat emosional dan kita bisa menduganya bahwa pemahaman bahasa dan
pengetahuannya lebih banyak daripada kemampuan mengungkapkannya.
Murid STOVIA, juga menurut apa yang mereka sampaikan, bisa saling berbicara
dalam bahasa Belanda. Mereka berasal dari berbagai penjuru Hindia Belanda, dari
berbagai etnis (Eropa, Jawa, Melayu, Sunda, Ambon, Menado, Cina, Aceh, Batak, dan
sebagainya). Kebanyakan mereka masih muda, jumlah murid perempuan sebaliknya
bertambah (10 dibandingkan 301 pada 1926). Sebagian besar dari mereka (orang Jawa,
Sunda, Aceh) belajar bahasa Belanda dan Melayu di masa mudanya dan kemudian
di sekolah dasar, di samping bahasa ibunya. Ketika ditanya, mereka menyampaikan
semuanya tidak pernah menggunakan bahasa Melayu. Pengetahuan mereka tentang
hal itu juga kadang-kadang tidak begitu besar, dan terbatas pada sesuatu yang hanya
Melayu pasaran. Setiap ibu rumah tangga Belanda juga selama setahun berusaha untuk
menghafal 100 kata bila kata itu muncul dalam kehidupan sehari-hari. Orang Melayu
menggunakan bahasa mereka dengan sempurna. Tampaknya menarik sebagai bagian
dari penelitian psikologi yang lebih luas mengenai cara berpikir dan penggambaran
murid STOVIA (lihat selanjutnya publikasi dalam Majalah Kedokteran Hindia Belanda),
juga bahasa mereka menunjukkan hubungan dan pemikiran dalam penelitian.
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GAMBAR 103:
Kurva 1
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Untuk ini, di hampir semua kelas bagian persiapan dan jurusan kedokteran
dilakukan percobaan dalam hubungan dengan itu, yang selama satu menit digambarkan
oleh penguji, setelah kata perangsang (bahasa Belanda dan bahasa Melayu, masingmasing seluruhnya 15) dibacakan oleh penguji. Kata-kata perangsang ini adalah anak,
kurang, haji, es, menari, sambal, sen, Tuhan, Tuan, ujian, adat, pembunuhan, kajang,
Arjuna dan saya. Tujuan percobaan ini adalah membuat penguji mengetahui apa
yang tersembunyi, dengan memberitahu mereka sebelum awal ( jelas membacakan)
bahwa “Percobaan itu dimaksudkan untuk meneliti apakah sebelum dan sesudah
liburan panjang ada perbedaan dalam keletihan. Suatu kata perangsang disebutkan,
kemudian dicatat. Setelah itu sejauh mungkin semua kata yang dipikirkan, dicatat
sampai pemimpin ujian berkata : “Berhenti”. Misalnya : mata – mulut, hidung, telinga,
kepala, pusing, pus dan sebagainya.
Semua kata yang muncul dalam pikiran harus dicatat, juga “gila” atau “aneh”.
Bahasa bersifat tidak peduli. Juga tidak ada artinya apakah kata-kata yang bukan-bukan
harus disebutkan. Pada awal Mei 1926, tepat sebelum liburan, percobaan dilakukan di
semua kelas kecuali I (kelas VII dari jurusan kedokteran sebagai kelas tertinggi) karena
kebanyakan murid menjadi ko-asisten. Kata-kata reaksi (seluruhnya berjumlah 32.929)
semuanya begitu cermat diamati dan dinilai. Dengan demikian mengenai bahasa, hanya
bahasa Melayu dan Belanda yang dibedakan; dalam bahasa Melayu jelas tersembunyi
sebagian, terutama kata-kata Jawa dan Sunda, tetapi pembedaannya tidak mungkin
dilakukan; terutama karena sering kata-kata sama digunakan dalam bahasa ini, atau
setidaknya mereka sering terlalu mirip untuk dengan mudah dari rangkaian kata yang
tercatat tidak jelas dan terlalu cepat menjadi kurang dikenali. Karena alasan terakhir ini
(dicatat tidak jelas) juga sebagian dari percobaan harus dikesampingkan. Kesalahannya
adalah mereka tidak memahami maksudnya. Selain itu hanya sedikit sekali dibuat.
Hanya dua murid yang kembali mengulangi kata perangsang sebanyak mungkin.
Pada rubrik bahasa Belanda dan Melayu kemudian masih ditambahkan satu untuk
“nama sendiri”, satu untuk kata Inggris, satu untuk kata Jerman, untuk kata Prancis dan
kelas atas, yakni gunung di Jawa dan di Hindia, di belakang kata pendorong Arjuna),
nama guru, nabi, orang suci, tokoh mitos, sosok politik dan sebagainya; tetapi juga
kembali dalam jurusan kedokteran tingkat lanjut, berbagai istilah dan sebutan medis
harus mereka kuasai.
Penggunaan nama diri kemudian jauh lebih kuat di kelas atas daripada di kelas
bawah, baik menyangkut penambahan wawasan dan pengetahuan (negara-negara
asing, tokoh politik atau sejarah terkenal, dan sebagainya) maupun keinginan dalam
bidang kedokteran untuk menyebut gambaran penyakit dan gejala yang menjadi
penyebabnya.
Ketika diungkapkan kembali secara singkat, hasil dari penelitian itu adalah
sebagai berikut: Seluruh jumlah kata reaksi dari 206 murid mencapai 32.929 atau ratarata tiap murid untuk semua kata pendorong 160 dan rata-rata per kata 10,7. Untuk
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GAMBAR 103:
Kurva II

ungkapan Belanda, pada umumnya
jumlahnya tertinggi
terutama
setelah
reaksi disampaikan.
Bagi jurusan persiapan rata-rata
pendorong adalah: anak 14,7; es
11,6; menari 10,5; sen 10,2; Tuhan
9,4; ujian 10,9; pembunuhan 12,2;
saya 13,1; atau rata-rata per kata
Belanda tiap murid 11,8 kata reaksi.
Pada bahasa Melayu, sebaliknya
tercatat sebagai berikut: kurang
10,6; haji 10,6; sambal 11,3; tuan
10.,7; adat 9,4; kajang 10,2; Arjuna
9,1; atau rata-rata per kata Melayu
tiap murid adalah 10,3.
Biasanya dalam bahasa
Belanda, terutama dalam bahasa
itu ada reaksi: rata-rata pada anak :
14,4 Belanda dan 0,3 Melayu; pada
es 10,6 Belanda dan 0,8 Melayu; pada menari 10,1 Belanda dan 0,3 Melayu; pada sen
9,2 Belanda dan 0,8 Melayu; pada Tuhan 9,4 Belanda dan 1 Melayu; pada ujian 10,3
Belanda dan 0,3 Melayu; pada mulut 11,2 Belanda dan 0,8 Melayu; pada saya 11,4
Belanda dan 1,4 Melayu. Juga dalam kaitannya dengan kata-kata Melayu, sebagian
besar ditanggapi dalam bahasa Belanda. Misalnya pada kurang 7,3 Belanda dan 2,0
Melayu; pada haji 8,6 Belanda dan 1,5 Melayu; pada sambal 7,3 Belanda dan 2,9 Melayu;
pada tuan 7,4 Belanda dan 3,1 Melayu; pada adat 7,6 Belanda dan 1,5 Melayu; pada
kajang 7,2 Belanda dan 3 Melayu; pada Arjuna 5,1 Belanda dan 2 Melayu.
Jelas terbukti bahwa dalam semua jenis kata ini reaksi Belanda jauh lebih
mencolok, yakni rata-rata pada kata Belanda seluruhnya 11,8 dengan bahasa Belanda
10,85 dan Melayu 0,7 kata reaksi; pada kata pendorong Melayu 10,3 dengan Belanda
7,2 dan Melayu 2,5 kata reaksi. Kurva 1 memberikan rata-rata jumlah reaksi pada
berbagai kata pendorong, arti penting berbagai garis ditunjukkan pada gambar ini.
Pada umumnya bagian persiapan menghasilkan sejumlah kata reaksi yang lebih
besar daripada jurusan kedokteran, seperti yang juga terbukti dari kurva II, di mana
bagi berbagai kelas bagian persiapan dan kedokteran baik jumlahnya maupun jumlah
reaksi Belanda, Melayu dan nama diri diungkapkan kembali (per murid, atas 15 kata
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GAMBAR 103:
Kurva III

perangsang). Dari kurva II terbukti
juga bahwa pada kelas II jurusan
kedokteran
suatu
penurunan
tajam dari jumlah kata reaksi
Belanda di samping munculnya
kenaikan serupa dari kata Melayu.
Diduga ini terletak pada sejumlah
besar “unsur luar” yang di kelas ini
berasal dari lembaga pendidikan
lain di STOVIA.
Nama
diri
mencapai
puncaknya pada kelas V jurusan
kedokteran, diduga tergantung
pada kenyataan bahwa di kelas
ini,yang mirip dengan masa belajar untuk ujian sarjana dan ujian semi-dokter di
Belanda, pemikiran terberat terjadi pada nama sebutan penyakit dan medis. Angkaangka cermat dari seluruh kata reaksi per murid ini (atas semua kata perangsang) di
berbagai kelas adalah sebagai berikut:
jumlah

Bld %

Melayu % Sebutan % Inggris

Jerman

Persiapan IIa

167

145 = 86,4

21=12,6

0,5=0,3

-

-

Persiapan IIb

163

133 = 81,3

26=15,6

2=1,3

3

-

Persiapan IIIa

157

133=83,5

18=11,2

7=4,5

1

-

Persiapan IIIb

172

142=82

25=14,4

5=2,7

1

-

Kedokteran 1

149

117= 78,5

24=16,1

8=5,4

-

-

Kedokteran 2

157

112= 71,4

35=22,2

9=5,9

0,6

0,4

Kedokteran 3

136

112 = 82

16=11,9

8,3=6,1

-

-

Kedokteran 4

158

131 = 82,7

16,5= 10,6

10=6,4

0,3

-

Kedokteran 5

166

134 = 80,7

16 = 9,6

15=9,1

0,3

-

Kedokteran 6

151

132=87,4

12 = 8

6=4

-

-

Dari kurva III terlihat bahwa jumlah terendah dari kata reaksi Belanda dan jumlah
tertinggi kata reaksi Melayu yang terdapat di jurusan kedokteran, yakni 71,4% Belanda
dan 22,2% Melayu.
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Juga di kelas-kelas rendah ( jurusan persiapan dan jurusan kedokteran awal)
jumlah kata reaksi Melayu masih mencapai 12,6; 15,6; 11,2; 14,4% dan 16,8 atau ratarata 13,9%. Jumlah ini turun lebih lanjut pada kelas tinggi ( jurusan kedokteran) melalui
11,9%, 10,6%, 9,6% sampai 8% pada jurusan kedokteran kelas VI. Hal ini sesuai dengan
kelas ini. Kita melihat persentase reaksi Belanda tertinggi yakni 87,4% sementara di
kelas-kelas rendah jurusan kedokteran, dengan perkecualian kelas V, juga secara rutin
muncul garis yang naik (71,4%, melalu 82%, 81,7%, 80,7% sampai 87,4%).
Penurunan pada kelas V sebaliknya hanya tampak sedikit, pada kelas ini jumlah
kata petunjuk khususnya besar, yakni 9% dibandingkan kira-kira 6% pada tiga kelas
rendah dan 4% di kelas VI jurusan kedokteran. Jelas nama-nama ini sebelumnya lebih
termasuk kata reaksi Belanda daripada Melayu, seperti tampak dari sifat itu (nama
dari posisi mereka, kebanyakan terdapat rangkaian kata reaksi Belanda dengan lainnya.
Kita melihat di jurusan kedokteran, suatu kenaikan rutin dari jumlah kata reaksi
Belanda dan berkurangnya kata reaksi Melayu. Di jurusan persiapan yang masih hanya
terdiri atas dua tahun belajar, masing-masing dari dua kelas paralel (saling berkaitan
dengan penghapusan jurusan ini secara perlahan), perbandingan Melayu dan Belanda
kira-kira tetap sama: 83% kata Belanda dibandingkan 14% kata Melayu di kelas II dan
12,8% di kelas III. Jadi suatu penurunan dalam reaksi Melayu terjadi di kelas atas,
Terutama di jurusan persiapan sangat banyak yang dihubungkan dalam bahasa Inggris.
Biasanya di pendidikan ini tampak bahwa bahasa diberikan di jurusan. Kemudian, di
beberapa kelas masih ada beberapa istilah Jerman, beberapa kata reaksi Prancis, tetapi
Inggris tetap dominan.
Jadi berdasarkan hasil-hasil ini, kita bisa memutuskan bahwa penggunaan bahasa
Belanda di antara para murid STOVIA di kelas atas terus meningkat, sementara untuk
bahasa Melayu semakin sedikit. Hal ni menjadi kenyataan penting dan mengesankan
yang menunjukkan bahwa pendidikan murid STOVIA juga merupakan pendidikan
awal, cukup memadai sejauh menyangkut bahasa Belanda.
Juga jelas terbukti bahwa tidak diberikannya pelajaran dalam bahasa Belanda
(yang diberikan di kelas II dan kelas III jurusan persiapan dan kelas I jurusan kedokteran)
tidak ada pengaruh merugikan yang berlaku pada kemudahan dalam cara penggunaan.
Biasanya di kelas atas pengetahuan gramatika dari bahasa Belanda merosot, sehingga
berulang kali dijelaskan oleh beberapa guru dari jurusan persiapan. Akan tetapi siapa
dari kita yang masih mau bermain sulap dengan kerabat, sepupu seperti terjadi pada
tahun-tahun sekolah ini?
Tampaklah bahwa kenyataan bila pada akhir jurusan kedokteran kata reaksi
Belanda kebanyakan dibuat dan di semua kelas pada kata perangsang Belanda maupun
Melayu jauh lebih banyak kata reaksi Belanda yang dimunculkan, menjadi bukti kuat
bahwa setidaknya selama tahun-tahun belajar (dan di luar liburan) bagi murid STOVIA,
bahasa Belanda menjadi bahasa yang harus digunakan dalam pemikiran dan ungkapan.
Kini ada gejala menguntungkan, demi pemahaman yang baik tentang pelajaran dan
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pendalaman materi pendidikan mutlak diperlukan. Ada suatu petunjuk bagi mereka
yang ingin mendirikan dan membuka fakultas kedokteran agar waspada terhadap
kemunduran di bidang ini, harus berpegang teguh pada tuntutan kuat untuk masuk ke
perguruan tinggi, terutama sejauh menyangkut pengetahuan bahasa Belanda.
Sejarah STOVIA menunjukkan bahwa kondisi tidak selalu menguntungkan;
dalam berkas arsip dari 1886 ketika dr. De Waart menarik perhatian kita, khususnya
seorang penulis anonym (seorang penjaga pintu sekolah) sebagai berikut: ”Pendidikan
dalam mata pelajaran kedokteran diberikan dalam bahasa Belanda. Para murid dalam
waktu tiga tahun harus mempelajari bahasa ini. Ketika diterima di jurusan kedokteran,
mereka pertama-tama bisa lebih memahami pelajaran daripada satu atau dua tahun
kemudian”.
Setelah keluhan bahwa melalui “kekuatan mantera” dari seorang Inspektur
Pendidikan Dasar yang kurang paham, pelajaran petang yang diberikan untuk
menambah pengetahuan bahasa dihapuskan, dia meneruskan: ”Para murid dengan
demikian merosot dalam pengetahuan tentang bahasa ini – suatu pengetahuan yang
bertumpu atas dasar yang sangat rapuh. Atas inisiatifnya sendiri, tanpa paksaan tidak
pernah ada latihan berbicara yang mereka lakukan dalam bahasa Jawa atau Melayu
(di jurusan persiapan) dan perlahan-lahan di antara mereka ada kebiasaan dalam
membaca memang menekankan bahasa guru, tetapi pemikiran mereka muncul dalam
bahasa ibunya”.
Dia mengakhiri dengan menunjuk sistem denda “yang suram” dengan tidak
digunakannya bahasa Belanda dan pemberian pelajaran perulangan dalam bahasa
Belanda di kelas-1 dan kelas II jurusan kedokteran, dengan tujuan agar bisa menguasai
pendidikan kedokteran. Untunglah sekarang ini kondisi di sini sepenuhnya terbukti
berubah menguntungkan, terutama dengan pendidikan yang jauh lebih lama dan
lebih intensif dalam bahasa Belanda. Terhadap tiga tahun (seluruhnya) 1886 sampai
sekarang, setelah 6 sampai 7 tahun sekolah dasar, bahasa Belanda masih diajarkan di
empat kelas STOVIA, yakni di kelas I, II dan III jurusan persiapan dan kelas I jurusan
kedokteran.
Diharapkan agar pelajaran masa lalu yang telah memberi kita sejarah dan
perkembangan STOVIA, tidak dilupakan, kini tanpa jurusan persiapan Mulo dan HBS
telah menghasilkan bibit STOVIA (kemudian sekolah tinggi kedokteran). Biarlah kita
tidak mundur selangkah pun di jalan ini. Langkah ini akan berarti kerugian besar dan
kemunduran bagi pendidikan kedokteran.
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Arti Penting Stovia
Bagi Rumahsakit Umum
Pusat Salemba
A.A. Hulshoff

K

etika di sini kita menjelaskan arti penting STOVIA dan pegawainya bagi Rumah
Sakit Umum Pusat, maka sebaliknya arti penting Rumah Sakit Umum Pusat bagi
STOVIA harus disebutkan, karena dua faktor ini tidak bisa dipisahkan. Kedua
lembaga ini saling melengkapi sehingga mengenai bagian klinik dari pendidikan
itu, sebagian besar berhubungan dengan Rumah Sakit Umum Pusat, bahwa kedua
kepentingan itu menjadi satu, berada dalam bangunan Rumah Sakit Umum Pusat.
Fungsi dan lingkup kerjanya sekarang ini tidak dapat dipisahkan tanpa kerja sama yang
baik dengan klinik STOVIA dan para mantan muridnya.
Melihat pentingnya kerjasama antara dua lembaga itu, perlu menengok ke
belakang sejak awal hingga saat ini, pada tahun-tahun ketika STOVIA dan Rumah Sakit
Umum Pusat tumbuh menjadi seperti sekarang ini. Kita saat ini hidup di Hindia. Ketika
saya pada 1911 untuk pertama kalinya mengenal poliklinik kota, STOVIA tidak pernah
ada kerjasama di antara keduanya. Poliklinik kota lama juga bukan merupakan tempat
yang dirujuk untuk membimbing dokter Hindia untuk melakukan praktek, dan para
guru klinik STOVIA hampir semuanya masih menjabat sebagai perwira kesehatan,
yang menggunakan materi ajarnya dari rumah sakit militer yang letaknya berada di
dekatnya.
Kembali pada 1914 bekas-bekas kerjasama ini masih ada dan intinya berada
demi kebersamaan seutuhnya untuk masa yang akan datang. Rencana mendirikan
sebuah STOVIA baru dan sebuah Rumah Sakit Umum Pusat baru disiapkan dan sudah
disetujui pembangunannya, dan ditetapkan bahwa kedua lembaga itu akan dibangun di
sebuah lahan agar keduanya bisa saling bekerjasama. Persyaratan pertama yang harus
dipenuhi masih menguntungkan, dan segera rencana ini mulai dilaksanakan melalui
pengangkatan seorang guru sipil di bagian bedah, yang selama ini menemukan
materi pelajaran dan pelajaran praktik di poliklinik juga akan ditemukan di tempat
yang baru ini.
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GAMBAR 106:
Poliklinik kota di Glodog

Pada 1914 selain ahli bedah, juga diangkat seorang ahli internis dan seorang
dokter sipil pendidikan, yang akan memberikan pelajaran di poliklinik kota. Poliklinik
kota tetap berada di sana sampai 1919. Dua jurusan utama pendidikan klinis ini
tetap disatukan di poliklinik kota, akan tetapi semua mata pelajaran klinik lain harus
menunggu sampai Rumah Sakit Umum Pusat di Salemba selesai dibangun dan bisa
digunakan. Kerjasama dibuat dengan STOVIA karena patologi-anatomi STOVIA akan
membuka seksi kehakiman dan seksi klinis lain di poliklinik ini, sementara bantuan bisa
diberikan dalam penyediaan materi untuk pelajaran teoretis lain. Akan tetapi kerjasama
lengkap baru bisa dilaksanakan dengan baik pada 1919, ketika Rumah Sakit Umum
Pusat telah berdiri di kompleks gedung baru di Salemba. Di situ poliklinik lengkap untuk
semua mata pelajaran klinik dibuka termasuk juga mengelola klinik penyakit mata,
penyakit kulit dan kelamin. Kemudian ditambahkan juga klinik dan poliklinik kebidanan
dan penyakit wanita, sebuah poliklinik penyakit gigi. Belakangan ini seluruhnya sudah
selesai karena baik klinik maupun poliklinik neurologi dan psikiatri sudah menempati
ruang-ruang yang telah disediakan.
Jika kini kita melihat bagaimana pendidikan klinik STOVIA perlahan-lahan
menemukan tempatnya pada tahun-tahun itu, di Rumah Sakit Umum Pusat kini
muncul pertanyaan: bagaimana hubungannya dengan Rumah Sakit Umum Pusat dan
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GAMBAR 107:
Rumah Sakit Umum Pusat Salemba

peran apa yang dimainkan oleh STOVIA dalam permasalahan lembaga perawatan?
Tampaknya pertanyaan ini sulit terutama bila dijawab secara resmi, seperti sering
terbukti di Belanda, ketika hubungan harus diatur tentang pendidikan klinik dengan
rumah sakit tempat pendidikan.
Pada tahun-tahun awal kerjasama yang kini begitu subur antara STOVIA dan
Rumah Sakit Umum Pusat kami juga tidak mencoba untuk segera menjawab pertanyaan
ini, tetapi kami menduga bahwa sebaiknya membiarkannya, karena kenyataan akan
membuktikan bagaimana di masa mendatang hubungan ini bisa diatur dengan lebih
baik. Terbukti bahwa cara pelaksanaan ini benar dan dengan cara ini tidak timbul gesekan,
tanpa benturan dan tanpa kesulitan, sistem itu berkembang dan hampir memenuhi
semua kebutuhan. Para guru klinik ternyata semuanya diserahi tugas untuk memberikan
pelajaran klinik dan mendapatkan bahan mereka dari poliklinik kota di mana mereka juga
mengajar di sana. Tidak ada lagi yang tidak bisa diserahkan kepada mereka. Akan tetapi
seperti telah disampaikan, mereka juga merawat pasien sendiri dan tidak hanya pasien
yang telah dijadikan percontohan atau dimanfaatkan untuk pendidikan, tetapi juga bisa
dijadikan bahan pertimbangan. Pasien ini disiapkan demi memperoleh tinjauan yang lebih
baik, sejauh ruangnya memungkinkan, ditempatkan di bangsal terpisah, di mana guru
STOVIA yang juga menjadi pimpinan bangsal bertanggungjawab atas ruangan itu, yang
fungsinya kemudian berubah menjadi kepala bagian tatkala jumlah pasien bertambah.
Peraturan ini juga disampaikan kepada guru ahli yang hanya ditempatkan di rumah sakit
ini. Akan tetapi peraturan demikian dijalankan untuk mata pelajaran, yang tenaga ahlinya
berada di rumah sakit. Dalam kesepaktan ditetapkan berapa banyak pasien khususnya
di bagian internis yang diperlukan untuk pendidikan, dan juga dapat memilih secara
bebas pasien dari bangsal lain: apakah untuk percontohan, untuk penelitian atau untuk
keperluan bagiannya sendiri.
Ternyata dengan pengaturan ini tidak pernah ada kesulitan yang ditemui,
setidaknya di sini, karena para guru klinik tidak merasa wajib untuk menanggung
sendiri bagian penting dari pekerjaan mereka. Kita saat itu menganggap bahwa
para guru klinik di Rumah Sakit Umum Pusat adalah “tuan rumah yang sangat
terhormat, yang memiliki hak tetapi tidak memiliki kewajiban”. Namun bisa dipastikan
bahwa ketika mereka memanfaatkan hak ini, para guru lebih banyak berpegang pada
kewajiban yang dibebankan.
Ketika secara perlahan guru kepala bagian klinik Rumah Sakit Umum Pusat mulai
berfungsi dan terbukti bahwa atas dasar ini diperlukan kerjasama yang baik, pada
rapat gabungan STOVIA dan Rumah Sakit Umum Pusat, pengaturan ini secara resmi
ditetapkan dan kemudian disahkan oleh Inspektur Kepala Dinas Kesehatan Umum. Hal
ini baru terjadi beberapa tahun kemudian, ketika bertahun-tahun bekerja di kompleks
Salemba dan semua guru dari STOVIA memperoleh bagian mereka di Rumah Sakit
Umum Pusat. Pada 1919 gedung baru di Salemba didirikan, diputuskan bahwa Rumah
Sakit Umum Pusat tidak akan meneruskan polikliniknya, tetapi semua poliklinik akan
dipimpin oleh guru STOVIA bersama asisten mereka.
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GAMBAR 108: RSUP (1926) bangunan utama di sisi belakang,
gang beratap menghubungkan semua bagian gedung di Salemba.

Hal serupa juga berlaku untuk bagian patologi anatomi. Jika sampai 1919 para
dokter di poliklinik juga harus melakukan seksi kehakiman untuk sebagian klinik
mereka, kini ditunjukkan bahwa seluruh materi tersedia dalam pendidikan, khususnya
dalam patologi anatomi. Ketika pada 1919 peraturan ini kembali dijalankan, poliklinik
itu telah memiliki staf spesialis lengkap. Tentang seberapa pentingnya semua ini bagi
pertumbuhan poliklinik kota lama menjadi Rumah Sakit Umum Pusat dalam bentuknya
sekarang ini, tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Untuk sebuah kota besar seperti
Batavia, pasti tidak akan ada tuntutan berlebihan jika orang miskin memperoleh
bantuan spesialis yang baik di setiap bidang, seperti yang terjadi sekarang.
Sangat jelas bahwa bertahun-tahun telah berlalu sebelum staf yang lengkap
dapat dipekerjakan di Rumah Sakit Umum Pusat, ketika tidak ditemukan sarana
melalui perpaduan dengan STOVIA untuk mewujudkan segera persyaratan yang
diperlukan. Perkembangan pesat pasien baik untuk klinik maupun untuk poliklinik
pasti sebagian merupakan akibat dari kenyataan yang ada sekarang ini bahwa di
setiap bidang, diberikan bantuan tenaga ahli. Bantuan itu dijamin akan diberikan, yang
mengakibatkan bahwa pertumbuhan akan terus berlangsung dan walaupun perlahan
tetapi pasti penolakan dan kecurigaan lama terhadap lembaga rumah sakit akan
digantikan dengan kepercayaan yang terus meningkat dari waktu ke waktu.
Apa yang dikatakan tentang para guru STOVIA juga berlaku bagi para asisten
guru. Bila para asisten ini tetap menduduki posisinya selama beberapa tahun lagi dan
tidak segera dipindahkan seperti dokter pemerintah dan dokter Hindia, pekerjaan
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mereka di Rumah Sakit Umum Pusat menjadi sangat penting. Dengan kondisi seperti
ini, tenaga perawat menjadi semakin banyak. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat
penting bagi kondisi rutin di sebuah rumah sakit. Tidak hanya penting bagi pendidikan
klinik dan kondisi di setiap jurusan, tetapi juga bagi seluruh Rumah Sakit Umum Pusat
ketika asisten yang tinggal lebih lama ini bisa membawa pengaruhnya pada generasi
muda yang sangat membantu serta menolong dalam pendidikan tenaga perawat.
Namun selain bagi asisten, Rumah Sakit Umum Pusat yang juga berperan sebagai
rumah sakit pendidikan, merupakan tempat untuk praktik bagi lulusan dokter Hindia.
Mereka bisa melewatkan tahun praktiknya di rumah sakit ini yang sebelumnya sering
harus bekerja dalam praktik dengan sarana bantu yang sangat terbatas. Sayang sekali,
sering tahun praktik ini dikurangi sampai beberapa bulan digantikan dengan dinas luar
yang segera menuntut tenaga mereka. Akan tetapi, ketika mereka kembali ke rumah
sakit, tersedia sarana bantu yang memadai bila setelah bertahun-tahun mantan murid
STOVIA muncul kembali di Rumah Sakit Umum Pusat, mereka mendengar bagaimana
di samping kenangan mereka di STOVIA mereka juga tetap mampu bekerja di Rumah
Sakit Umum Pusat di mana mereka menerima pendidikan praktik.
Ketika kita beranggapan bahwa STOVIA bersama para gurunya merasakan
pengaruh positifnya pada perkembangan Rumah Sakit Umum Pusat, maka dari sisi
lain juga bisa dipastikan betapa penting adanya sebuah rumah sakit yang berfungsi
dengan baik khususnya bagi perkembangan pendidikan medis. Bila perawatan yang
layak atas pasien menjadi salah satu faktor terpenting bagi penyembuhan pasien,
rumah sakit itu sangat penting bila dokter muda, di lembaga pendidikan ini, juga
mengenal apa yang bisa dicapai di bidang ini. Dan tahun-tahun terakhir ini melalui
pendidikan tenaga perawat bumi putra banyak yang bisa diperoleh di rumah sakit yang
tampaknya sebelum masa itu belum terwujud.
Meskipun sudah sangat jelas sejak lama belum tercapai, saat ketika kita sudah puas
dengan kondisi perawatan, pada umumnya para kepala bagian telah menemukan apa
yang mereka kehendaki di bidang perawatan. Sebagian besar dari mereka beranggapan
keinginannya telah terpenuhi. Juga ketika rencana pendirian sebuah sekolah tinggi
medis terpenuhi, Rumah Sakit Umum Pusat juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan.
Ini memenuhi kehendak mereka. Rumah Sakit Umum Pusat dibangun tidak untuk bisa
menerapkan pemisahan tegas antarberbagai bagian. Persyaratan pertama yang masih
tetap diupayakan yaitu untuk bisa membedakan antara bagian pria dan wanita. Akan
tetapi, sekolah tinggi kedokteran tetap memerlukan sebuah rumah sakit.
Kondisi yang baik di Rumah Sakit Umum Pusat sangat pasti akan terdorong
oleh kenyataan bahwa sebagian besar guru klinik di STOVIA selama bertahun-tahun
merasa sebagai dokter di Rumah Sakit Umum Pusat. Sebagai murid di STOVIA Rumah
Sakit Umum Pusat merupakan bagian penting dari STOVIA. Hubungan baik selama
bertahun-tahun ini membenarkan kepercayaan bahwa di masa depan kerjasama antara
kedua lembaga ini akan sangat baik, khususnya bagi pertumbuhan dan kemajuan
STOVIA dan Rumah Sakit Umum Pusat itu sendiri.
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Arti Penting Dokter Hindia
Bagi Penduduk Kepulauan Ini

D

i bagian Buku Kenangan ini, semua sumbangan dimuat yang (dalam format
ukuran lebih kecil, di sisi lain juga ukuran format yang lebih besar) memberikan
kesan tentang arti penting yang diperankan oleh para bekas murid STOVIA
dari karya mereka untuk masyarakat Hindia. Yang kedua, di sini berbagai “Kenangkenangan” dari mantan murid dimuat yang tidak hanya memiliki arti penting tetapi
juga sangat berarti bagi sejarah STOVIA.
Pada bagian selanjutnya disinggung juga para dokter Hindia, dan kita
berpendapat bahwa semua kontribusi yang telah dikirimkan oleh semua pihak, di sini
harus diberi tempat. Juga patut dihargai jasa seorang mantan negarawan pemerintah
yang melakukan kerjasama dengan kita. Inspektur Kepala Dinas Kesehatan Rakyat
memberikan kesaksian kepada para mantan murid kita yang patut dibanggakan.
Karya dokter Hindia dalam korps birokrasi pemerintahan sangat dihargai,
yang juga terbukti dari telegram berikut ini, yang kita terima dari Gubernur Celebes
Tuan A.J.L. Couvreur. Dikatakan sebagai berikut: ”Sungguh menyedihkan saya
berhalangan memberikan kontribusi kepada Anda suatu artikel yang layak dibaca
untuk mengungkapkan pendapat saya. Saya hanya bisa mengucapkan pujian tinggi
tentang dipenuhinya kewajiban dan kecakapan dari para dokter Hindia, seperti halnya
bukti bahwa perluasan lembaga itu jelas kan membawa berkah bagi penduduk”.
Dalam rubrik ini, selanjutnya kami akan menempatkan sebuah sumbangan
singkat dari mantan direktur sekolah Tuan H.F. Roll, yang membuka perspektif tentang
lembaga Sekolah Tinggi Medis, yang pasti juga dipicu oleh perkembangan pendidikan
kedokteran, yang terwujud dalam STOVIA, dan karya mantan muridya demi kepentingan
masyarakat Hindia.
Komisi Redaksi
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Arti Penitng Korps Dokter Hindia
Bagi Kesehatan Rakyat

D

J.J. van Lonkhuijzen

alam peringatan, tinjauan kembali dituliskan pada masa lalu dan segera diajukan
pertanyaan: “apa yang dihasilkan dalam rentang waktu yang kita peringati ini
sehubungan dengan perayaan itu, dan kapan suatu lembaga yang sangat
penting secara sosial dan budaya seperti STOVIA mampu memberikan keuntungan
kepada masyarakat, dan akhirnya: sudahkah orang merasa puas dengan hal itu?
Ketika orang melakukan hal ini dengan mempertimbangkan masyarakat yang
sangat primitif, terutama di bidang pendidikan umum, sekolah ini didirikan 75 tahun
lalu. Akibatnya bagaimana oleh sekolah tersebut harus dipenuhi kebutuhan pendidikan
persiapan, ketika orang melihat sendiri kemajuan dan perluasan pesat yang dialami
oleh ilmu pengetahuan medis dalam kurun waktu 75 tahun. Orang tahu bahwa
dalam pendidikannya, STOVIA berusaha memberikan semuanya dengan cara tertentu
sehingga melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan praktis dari alumninya,
masyarakat bisa memetik keuntungan besar, maka saya berpendapat bahwa ada alasan
untuk merasa puas dengan melihat kembali periode yang lalu.
Untuk itu terdapat dua faktor ikut berperan. Pertama (saya di sini harus
mencurahkan perhatian khusus) adalah kualitas murid telah memungkinkan tuntutan
bagi tenaga ahli dokter bumi putra, kini dokter Hindia, ditetapkan lebih tinggi;
kedua, bahwa pemerintah negara ini tidak ragu-ragu untuk memanfaatkan peluang
ini dan menyediakan sarana untuk menaikkan standar pendidikan dan jika mungkin
meningkatkan status pengetahuan medis mereka.
Dalam kondisi yang sekarang ini kita hadapi, hal ini tampaknya sudah jelas. Mereka
yang telah menyelesaikan sebagian besar periode STOVIA ini, mengetahui perjuangan
yang harus dilakukan sekitar pertanyaan: “Apa yang lebih diperlukan oleh Hindia, banyak
tenaga ahli walaupun dengan pengetahuan lebih rendah dan jumlah mereka bisa dikurangi
sehubungan dengan dokter yang telah lulus. Pertanyaan itu kini tidak lagi ada. Hindia dalam
waktu dekat membutuhkan keduanya, pendidikan keduanya harus dikembangkan tetapi
kita justru merasa beruntung karena kita telah memiliki kategori terakhir dalam jumlah
besar berkat kebijakan yang diterapkan sehubungan dengan STOVIA sekarang ini. Dengan
demikian aktivitas kategori pertama bagi penduduk bisa menjadi jauh lebih bermanfaat
dan tanpa membawa resiko yang serius. Saya di sini masih belum meninjau manfaat besar
yang dimiliki lembaga pendidikan yang telah dikembangkan ini bagi kemajuan budaya
negara ini, bagi pertumbuhan kesadaran diri pada anak-anak bumi putra.
Saya telah tegaskan bahwa kualitas murid telah memungkinkan untuk memenuhi
persyaratan bagi tenaga ahli, begitu juga tidak hanya kualitasnya saja yang menjadi
penyebab tumbuhnya pendidikan medis ini. Di samping itu patut disyukuri bagaimana
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para dokter itu menempuh pelajarannya, bagaimana alumninya yang sudah menjadi
dokter Hindia Belanda, bisa bekerja dengan praktik dan patut juga disampaikan bahwa
nilai aktivitasnya dalam melayani kesehatan dan pengobatan penduduk. Hal inilah
yang menjadi satu-satunya pertimbangan bagi pemerintah untuk memperluas dan
mendalami pendidikan medis yang didasarkan pada hasil yang ada.
Kini pertumbuhan pendidikan berlangsung sangat pesat. Sejak dimulai sampai
sekarang, menunjukkan kondisi jauh lebih baik dibandingkan dengan disampaikan melalui
kata-kata. Bagaimana dokter Hindia bisa memenuhi tuntutannya dalam praktik. Ini patut
disyukuri karena pengiriman tenaga yang diserahi untuk dididik di sekolah ini akan sangat
penting bagi kemakmuran penduduk bumi putra di negara ini. Jelas bahwa dipenuhinya
kebutuhan kesehatan dan pengobatan penduduk hanya oleh tenaga Eropa terbentur pada
kesulitan yang sangat sulit untuk diatasi. Jadi tugas pemerintah untuk anak-anak negeri
adalah membuka pintu bagi pengetahuan medis dan memudahkan jalan ke sana, bukan
hanya sekadar meneruskan tugas bagi pembukaan gerbang anak-anak negeri. Dari tugas
ini, para dokter Hindia telah memenuhinya dengan cara yang memuaskan.
Berkat pencurahan perhatian dan kerajinan mereka, yang kini membuat
pendidikan medis di negara ini tidak tertinggal dibandingkan negara-negara lain,
setidaknya tidak jauh tertinggal dengan tanah air, terbukti dari kenyataan bahwa lulusan
sekolah ini yang dikirim ke Belanda untuk mendapatkan ijazah dokter di sana, tanpa
terkecuali dalam waktu singkat berhasil menyelesaikannya, dan juga telah terbukti dari
penghargaan besar terhadap pengetahuan dan karya dokter Hindia yang berasal dari
semua kalangan masyarakat Hindia.
Jika dahulu masih dianggap perlu adanya dokter Djawa, kemudian dokter Hindia,
untuk bekerja di bawah pengawasan dokter Eropa, yakni dokter sipil, dengan beberapa
perkecualian yang segera bisa berlalu, tinjauan terakhir ini sekarang sudah tidak
ada lagi. Sebaliknya dokter Hindia telah memenuhi fungsinya sebagai dokter sipil di
sejumlah tempat. Sebagai bukti lain dari penghargaan ini bisa ditunjukkan pada jumlah
dokter Hindia yang terus naik, yang dalam praktik swasta dapat menemukan kehidupan
dan berusaha keras untuk bisa bersaing dengan rekan-rekan Eropa mereka. Peringatan
75 tahun keberadaan STOVIA juga menjadi kenangan atas semua karya yang telah
dilakukan oleh para alumninya selama bertahun-tahun yang disumbangkannya bagi
penduduk negara ini.
Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya memberikan penghormatan kepada
lembaga ini seluruhnya. Jika generasi tua tertinggal dengan generasi muda, mereka
masih bisa mengejar dengan mencurahkan perhatian dan memenuhi kewajiban,
memberikan kesempatan kepada generasi muda berkecimpung dalam dunia
pendidikan mereka agar supaya dapat melangkah lebih jauh. Inilah alasan dilontarkan
berulang kali untuk mengutamakan Sekolah Tinggi Medis. Institusi itu bagi masa
depan juga bisa mengikuti contoh masa lalu, termasuk keinginan terbaik yang kita
lontarkan demi pertumbuhan pendidikan medis, yang kini merayakan peringatannya,
dengan penuh kepercayaan mampu untuk mewujudkan keinginan itu.
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Dari Stovia Menuju
Sekolah Tinggi
H.F. Roll

A

khirnya keinginan dari kalangan cendekiawan muda yang telah lama dilontarkan
di Hindia terpenuhi dan mereka memperoleh kesempatan di negeri sendiri
untuk mengikuti pendidikan medis yang lebih tinggi. Suatu peristiwa yang
berlangsung seiring dengan perkembangan tanah air, cepat atau lambat akan terwujud.
Melalui berbagai jalan, dari sekolah Dokter Djawa, Sekolah Pendidikan Tabib
Pribumi, Dokter Pribumi dan Sekolah dokter Hindia, dalam pesta intan sekolah
pendidikan itu cita-cita mereka sekarang sudah lebih dekat. Hal ini lebih cepat
berlangsung daripada yang saya duga sebelumnya, dan lebih lambat daripada yang
saya harapkan, karena kini bagi saya tidak ada lagi kesempatan untuk memberikan
andil yang bermanfaat.
Karenanya sebagai mantan direktur STOVIA, pada kesempatan peringatan 75
tahun lembaga ini, hanya keinginan luhur yang terlontar untuk pengembangan Sekolah
Tinggi Medis Hindia yang harmonis. Semua itu tetap menjadi agenda penting bagi
ikatan antara Belanda dan Hindia, demi kepentingan negeri yang indah tempat saya
lewatkan bertahun-tahun dan saya melihat kembali dengan perasaan campur aduk.
Perasaan campur aduk yang saya rasakan, semuanya telah berlalu.
Sekolah Tinggi Medis Hindia akan berkembang demi kemajuan seluruh Hindia
yang indah. Saya ingin bersyukur karena pada kenyataan bahwa saya telah mencurahkan
sebagian kehidupan saya demi pertumbuhan sekolah itu. Semoga Sekolah Tinggi
Medis Hindia bisa tumbuh dan berkembang seperti yang kita harapkan.
Amsterdam, 14 Mei 1926
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Kenang-Kenangan
A.J.N. Engelenberg

K

epada komisi Redaksi buku kenangan peringatan berdirinya 75 tahun STOVIA,
saya menerima sebuah surat yang memuat permohonan kepada saya: ”Komisi
redaksi sangat menghargai untuk bisa memuat tulisan Anda tentang pengalaman
Anda, yang diperoleh selama karir pemerintahan bersama Dokter Djawa, dokter bumi
putra atau Hindia, yang menurut harapan komisi, bisa membawa manfaat sosial yang
besar, sehingga para dokter ini bisa mendapatkan pencerahan untuk Hindia, tidak
hanya dalam aspek medis, tetapi juga dari aspek lain”.
Saya dengan senang hati memenuhi permohonan ini meskipun saya tidak bisa
memberikan bentuk lain selain tulisan yang dikehendaki karena kurangnya waktu,
selain kenang-kenangan dari masa dinas saya. Saya selalu menghargai jasa-jasa yang
ditunjukkan oleh para dokter ini kepada negara dan bangsa. Sebagai kontrolir yang
bekerja di Lombok dari tahun 1894 sampai 1900, pada masa ekspedisi militer dan pada
dan Timur) saya harus menghadapi gangguan serius, khususnya kondisi kesehatan
penduduk. Wabah cacar melanda penduduk yang sangat meresahkan, yang merupakan
dampak dari pemberontakan suku Sasak terhadap penguasa Bali (pemberontakan
dan kondisi menyedihkan yang muncul di antara etnis Sasak menjadi alasan terhadap
intervensi bersenjata kita di Lombok). Daerah luas yang terletak di Lombok Tengah
saat itu, melalui pertempuran antara orang-orang Bali dan Sasak menjadi kosong.
persawahan lenyap. Di bekas sawah kini tumbuh alang-alang dan belukar. Dari bekas
desa-desa besar di tanah yang terberkati ini hanya tersisa tembok-tembok rumah dari
tanah liat dan pekarangan. Apa yang dimiliki orang sebagai harta bergerak, sebagian
besar menjadi mangsa api, karena demikianlah metode perjuangan di Lombok.
Orang membakar desa dan memaksa penduduk yang tidak lagi punya rumah untuk
mencari tempat tinggal yang lain. Para pengungsi ke pantai timur mengalir dan ketika
mereka tidak lagi menemukan tempat berteduh di antara kerabatnya, maka mereka
menyeberangi Selat Alas dan mencari pijakan di pulau seberangnya, Sumbawa. Melalui
bencana akibat perang antara etnis Bali dan etnis Sasak yang disebutkan di atas, terjadi
kekurangan pangan. Terjadi kelaparan di wilayah ini. Dalam kunjungan saya ke sana,
saya menemukan orang-orang Sasak yang kelaparan, yang tergeletak di tepi jalan
untuk menunggu kematian. Mereka kehabisan makanan sehingga melalui bantuan
beras yang kita bawa untuk mereka, kita masih bisa menyelamatkannya.
Berbagai penyakit muncul di antara penduduk yang sudah tidak lagi memiliki
daya tahan. Saat itu cacar muncul yang menambah bencana mereka. Orang Sasak
menyebut wabah cacar sebagai pengajah. Juga pelaksanaan kerja wajib demi
kepentingan raja masih dilaporkan. Tidak seorangpun yang bisa lolos dari situ. Dalam
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kata pengajah ini dipahami perintah raja, suatu kewajiban kepada raja; penyakit cacar
menjadi beban, yang ditimpakan kepada rakyat oleh kekuatan yang tidak tampak yang
berlangsung selama bertahun-tahun. Secara rutin penyakit yang ditakuti ini kembali,
kini setelah masa jeda singkat, kemudian kembali setelah periode tenang lama. Orang
tidak bisa lolos dan terkena, pada wajahnya mereka akan tampak bopeng-bopeng
bahkan meninggal, yang dianggap sebagai bentuk korban kepada roh. Tidak pernah
sebelumnya ada sarana untuk melawan kewajiban kerja demi kepentingan kekuatan
yang tidak tampak ini. Ketika itu kami tiba. Suatu periode baru muncul, yang dibuka
oleh para dokter dan petugas vaksin Eropa dan bumi putra kita. Pada mulanya kesulitan
dialami untuk membuat raykat percaya pada sarana penyembuhan kita. Penyembuhan
dicari dalam mantra-mantra melalui sesaji dan dengan memasang tanda-tanda magis
di rumah dan pada jalan masuk pekarangan dan desa. Sarana magis baru yang kita
bawa masih mentakjubkan: pembuatan luka dengan pisau operasi dan pemberian obat.
Untuk itu tanda baru itu terbukti menjadi sarana magis yang kuat untuk menghadapi
roh jahat wabah cacar. Para dokter dan petugas vaksin kita di masa bencana ini tidak
mau bersusah payah untuk meringankan kebutuhan ini. Dalam ukuran besar harus
diupayakan; beberapa orang dokter dan petugas vaksin yang saat itu berada di
Lombok, selama berhari-hari dan beberapa malam sibuk untuk menghadapi cacar
dan penyakit lain yang menimpa rakyat. Mereka melakukannya dengan mencurahkan
semua pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki. Dengan cara ini mereka memiliki
hari pertempuran selama ekspedisi militer. Setelah wabah cacar ini, kami sekali lagi
memerlukan bantuan dari para dokter kita. Bagian tengah pulau yang hancur kembali
dibuka. Proyek irigasi diperbaiki; rakyat terus mengalir, muncul dari tempat-tempat
persembunyiannya yang sebelumnya mereka gunakan untuk perlindungan terhadap
ancaman perang. Kembali pemukiman yang sejak bertahun-tahun ditinggalkan tumbuh
kembali. Akan tetapi, kini penyakit lain menghambat proyek pembukaan lahan. Malaria
dan penyakit perut menyerang para pembuka lahan dan keluarga mereka. Kembali
dokter membantu kita. Jadi tenaga medis ikut bekerja sama untuk mendekatkan rakyat
kepada kita. Orang-orang Belanda terbukti bukan hanya menjadi ksatria dan aparat;
mereka juga menjadi pencegah bencana, dengan mengusir roh jahat dari rakyat kita.
Arti penting dari karya para dokter kita tidak boleh diabaikan; Dalam
hubungannya dengan penduduk bumi putra, para dokter Hindia sangat penting. Saya
telah melihat mereka bekerja dengan sedikit alat bantu. Dengan penuh keberanian,
mereka menghadapi kondisi primitif; selalu bersemangat, selalu berani. Di Lombok
saya melihat Emor berjuang gigih, mengerjakan tugas yang dibebankan kepadanya.
Saya tahun lalu bertemu dia ketika mengunjungi Bali. Ada waktu antara perjumpaan
kita pertama di Lombok dan tahun lalu. Namun, bagi saya terasa seperti kemarin; tiga
puluh tahun telah berlalu. Di sana Emor kembali masih dengan semangat dan jiwa
menolongnya.
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Setelah dia, saya masih mengamati banyak dokter Hindia lain dengan
pekerjaannya; bukti yang menjadi sarana dalam pengetahuan dan kerajinan. Akan
tetapi di antara mereka juga ikut berjuang para dokter dari lembaga pendidikan lain;
pada umumnya saya mempunyai kenangan indah pada karya dan pandangan mereka.
saya berpikir tentang para alumni STOVIA, yang memberikan bantuan di Sulawesi,
di Sumatra (selama wabah kolera melanda di sana) dan di Bangka. Untuk melakukan
propaganda yang cerdas di antara penduduk agar kepercayaan mereka pada ilmu
pengobatan, operasi dan persalinan Barat tumbuh, juga para perawat dan juru rawat
yang baik, dokter Hindia merupakan tenaga yang ditunjuk untuk menanganinya.
Saya yakin bahwa metode yang diterapkan oleh rumah sakit Petronella di
Yogyakarta menjanjikan hasil terbaik terhadap perluasan pemahaman kita di bidang
kesehatan. Rumahsakit bersama dokternya menjadi inti dari aktivitas. Sementara itu,
sekitar para dokter itu terdapat beberapa posisi diduduki oleh para perawat dan juru
rawat terlatih, yang selalu berhubungan dengan rumah sakit pusat di mana ditemukan
tenaga medis, yang bisa memberikan bntuan dengan nasehat dan tindakan kepada
orang-orang di luar kota itu. Juga di sini kembali peran besar harus diberikan kepada
dokter Hindia dari karya demi menyebarkan metode pengobatan kita.
Jika kita ingin menempatkan para dokter yang dihasilkan secara ilmiah di bawah
jangkauan penduduk, maka kita harus memperhatikan dua hal:
- Pertama, biaya yang diperlukan harus diperhitungkan dengan daya
kemampuan penduduk
- Kedua, metode kita perlahan dan secara bebas diterapkan kepada penduduk.
Jika dibuat poliklinik, kita harus menahan diri untuk tidak menerapkan “paksaan
untuk maju”. Kepercayaan harus diperoleh dan hal itu diperoleh melalui pengalaman.
Harus dilihat bahwa metode kita baik dan tegas. Para dokter kita bisa diterima oleh
mereka. Di daerah yang sama, di antara penduduk yang sama saya melihat poliklinik
tumbuh dan saya melihat yang lain meredup. Pada kasus pertama, perhatian berasal
dari para dokter. Pada kasus kedua, dokter kurang mempedulikan keluhan penduduk.
Saya percaya bahwa para dokter Hindia memberikan bukti tentang panggilan untuk
memahami mereka dan tidak hanya menawarkan pertolongan untuk kebutuhan
pasien, tetapi juga untuk menumbuhkan pemahaman lebih baik dengan tindakan bijak
tentang perawatan dan pelayanan pasien di antara rakyat.
Apa yang khususnya menguntungkan bagi dokter Hindia adalah pengetahuan
tentang bahasa daerah. Bahasa yang mereka kuasai dimanfaatkan untuk berkomunikasi
dengan rakyat. Dengan melihat metode pengobatan kita, kita bisa memperoleh
kemajuan di antara rakyat. Betapa bermanfaatnya metode kita ini, terbukti bagi
penduduk dari hasil pemberantasan penyakit cacar kita yang sistematis. Biaya yang
muncul dari situ terbukti kecil; dari pemberantasan ini bisa dijelaskan bahwa mereka
memanfaatkan sendiri tanpa ada paksaan dari mana pun.
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Dokter bumi putra bekerja dengan baik tidak hanya untuk penyembuhan
penyakit, tetapi juga tindakan untuk mencegah penyakit. Saya mengusulkan agar di
bidang ini, penerangan mereka bisa menjadi lebih diintensifkan lagi. Tampak dari
jawaban masyarakat bahwa harus ada penjelasan, ada hubungan antara mereka
yang memberikan penerangan di satu sisi dan penduduk di sisi lain, juga ikatan ini
dianggap perlu untuk melepaskan rakyat dari ketidaktahuannya. Kini mereka tidak
bisa memperoleh gambaran tentang bahaya, yang mengancam kesehatannya di dunia
yang kecil.
Dalam kebetulan ini, saya telah menyampaikan sesuatu tentang arti penting
dari segi sosial, yang dimiliki oleh para dokter Hindia, yang mereka inginkan lebih
lanjut dalam pembangunan masyarakat Hindia kita. Tujuh puluh lima tahun lalu, pada
tahun 1851, dimulai sebuah kursus untuk suatu pendidikan Dokter Djawa yang sangat
mendasar. Dua puluh empat tahun kemudian, reorganisasi pertama terjadi. Lima puluh
satu tahun setelah awal pertama STOVIA baru muncul dan pada tahun 1920 – hampir
70 tahun setelah sekolah pertama kita dokter Djawa. Bangunan megah digunakan
yang segera bisa menampung Sekolah Tinggi Medis. Selain itu pada tahun 1923 kami
mendirikan NIAS di Surabaya.
Semoga pendidikan dokter Hindia kita tetap bergerak ke arah yang ditunjukkan
oleh keseriusan masalah ini. Mereka menjadi pembangun Hindia baru.
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Hari-Hari Yang Lama Berlalu :
Kenang-Kenangan
Raden Goeteng Taroenadibrata

R

Ksatria Orde Oranje Nassau, dokter pemerintah Hindia kelas-1 di
Inspektorat Dinas Kesehatan Rakyat, Jawa Barat

edaksi buku kenangan STOVIA yang sudah berusia 75 tahun ini meminta kenangkenangan dari saya. Suatu kesempatan bagi saya untuk memberikan sambutan.
Ketika saya berpikir dan menggali gambaran dari masa lalu, selama periode
empat puluh tahun, maka saya hampir tidak bisa memulainya. Kesan itu selalu hidup
dan zaman berubah dengan cepat. Tampaknya hampir tidak mungkin dalam waktu
yang singkat untuk mengingat pengalaman empat puluh tahun. Saya lupa sebagai
manusia yang setelah beberapa tahun merantau, kembali ke rumah orangtuanya.
Selama bertahun-tahun setiap hari dan pada setiap pengalaman baru
saya selalu teringat: apa yang banyak saya katakan ketika saya
kembali kepada ibu saya.
Hari menjadi bulan, dan bulan menjadi tahun. Pemuda
menjadi seorang dewasa, semakin banyak kesannya. Ketika
akhirnya dia kembali, ketika itu dia tidak tahu bagaimana
memulai kisahnya dan hanya berkata: “Apa kabar ibu.” Saat
itu tidak ada lagi. Terlalu banyak. Suatu perasaan serupa
meresapi saya, ketika saya tertarik untuk menuliskan
semua yang sampai kepada saya selama beberapa tahun
yang saya curahkan untuk salah satu tugas terindah,
yang bisa dilewati oleh manusia. Saya mengucapkan
beribu terima kasih. Dibandingkan dengan apapun
yang lain di dunia, tugas di negara ini sangat bermanfaat
bagi umum. Kesempatan segera tiba untuk memberikan
bantuan medis kepada jutaan orang di Hindia Timur Belanda
dan saya bisa merasakan pertumbuhan ini, hampir sejak awal.
Sejauh menyangkut pribadi saya, saya bisa menetapkan pada awal
GAMBAR 109
1888, ketika saya memasuki Sekolah dokter Djawa. Saya di sana
Raden Goeteng Taroenodibroto
menemukan tujuh murid yang berasal dari sekolah-sekolah Eropa.
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Sebelum 1888, di Sekolah Dokter Djawa setiap orang diterima, yang telah bisa
membaca, menulis dan berhitung di sekolah bumi putra. Pada 1889 sebaliknya sekolah
ini bisa dimasuki oleh orang Jawa, Ambon dan Menado, yang telah memasuki lembaga
pendidikan Eropa. Hanya suatu perkecualian bagi bagi orang Sumatra dan orang dari
etnis lain, yang berasal dari bagian kepulauan ini, karena tempat sekolah Eropa belum
dibuka.
Kini semua anak para bangsawan bumi putra, bupati, wedana, asisten wedana
dan para keturunan dari dinasti Pakualaman di Yogyakarta bisa diterima di sekolahsekolah Eropa di Jawa dan Madura. Jadi para murid Sekolah Dokter Djawa sejak 1889
pada mulanya hanya terdiri atas kaum bangsawan, sampai beberapa tahun kemudian
waktunya tiba ketika tidak ada lagi murid dari kerabat bangsawan yang ditemukan di
sekolah ini. Setidaknya perkembangan dari keturunan ini begitu kecil, sehingga orang
terpaksa membuka sekolah ini juga bagi orang lain. Tetapi alasan terpenting untuk
itu adalah kebutuhan mendesak untuk bantuan kedokteran lebih lanjut di kepulauan
ini. Pemerintah saat itu memutuskan untuk mendidik para murid secara gratis. Para
pemuda berasal dari berbagai status sosial dan mereka bisa belajar bahasa Belanda
atas biaya pemerintah pada Sekolah Dasar kelas-2.
Sebagian besar jumlah murid sebelum 1889 berasal dari daerah Bagelen saat itu,
yang menjadi bagian dari wilayah Kedu. Orang hampir tidak mempunyai gambaran
tentang keberatan yang dialami dalam belajar pada masa ini. Perjalanan yang harus
ditempuh oleh para pemuda dari wilayah ini ke Batavia seluruhnya dilakukan dengan
berjalan kaki atau sebagian dari Tegal dengan perahu cemplon. Para pemuda gagah
dari masa ini kebanyakan miskin untuk menyewa perahu dalam menempuh perjalanan
ini. Sejak itu perubahan terjadi dengan adanya pembangunan jalur kereta api.
Sekolah kami terdiri atas dua jurusan: jurusan persiapan dan jurusan kedokteran.
Jurusan persiapan berlangsung tiga tahun, jurusan kedokteran lima tahun. Pada jurusan
pertama orang belajar bahasa Belanda dan mata pelajaran sekolah lainnya, yang dalam
pengetahuan bahasa jauh melebihi alumnus sekolah Eropa. Sementara itu, pengalaman
di sekolah ini menegaskan kenyataan dari perasaan saya bahwa tidak mungkin pemuda
bisa mendapatkan penguasaan bahasa Belanda. Ini tetap menjadi bahasa yang sulit dan
aneh bagi kita, dan terutama orang mengalaminya ketika mereka pada usia lanjut baru
mulai belajar. Para pemuda yang telah lulus dari jurusan ini bisa beralih pada jurusan
kedokteran, selalu harus diajarkan dalam bahasa Belanda yang bukan hanya kesulitan
dalam percakapan (salah satu dari tenaga ini, kemudian menjadi seorang dokter Hindia
terbaik, mengucapkan kata “lima” sampai meninggalnya, yang menyebutnya ”pep”).
Dia menjadi ksatria dari Orde Oranje Nassau, tetapi juga dalam pemikirannya. Pernah
terjadi bahwa seorang guru dalam ilmu alam, ketika dia menyatakan bahwa para murid
yang tidak bisa memahaminya berkata kepada mereka:”Hai para pemuda, kalian tahu
apa yang harus kalian lakukan?”. “Tidak, tidak” jawabannya. Guru berkata: ”Kini ambillah
sebuah pikulan dan dua kaleng minyak kosong, kalian hanya menjadi tukang air”.
Kepala jurusan persiapan yang harus bergaul dengan para pemuda ini dalam
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bahasa Belanda, memberi saya sebuah surat mengenai salah seorang pemuda kelas ini
yang karena sakit diungsikan ke Sukabumi dan berbunyi:

Sukabumi,…………………..
“Yang terhormat tuan,
Apabila Anda bersedia, tolong kirimkan gaji saya. Tersentuh oleh rasa
sedih Anda dan menangis siang dan malam”.

dan ilmu hewan, seperti juga ilmu bedah, mereka mengalaminya. Dalam mata pelajaran
itu orang bisa sangat betah, namun tanpa memiliki kemampuan yang diperlukan
tentang apa yang bisa diketahui orang dalam bahasa Belanda dengan mengucapkan
kata-kata yang tepat. Saya melihatnya dalam pemikiran yang menunjukkan kelemahan
pemuda, yang mencoba untuk mempelajari buku itu di luar kepala. Setiap murid
dari jurusan persiapan menerima tunjangan f 18 per bulan dan setiap murid jurusan
kedokteran menerima f 20 per bulan.
Orang bisa menciptakan suatu gambaran tentang kondisi hidup mereka ketika
berpikir bahwa mereka bisa bergaul dengan Abang Ali, Mas Wongso atau Ema Gemuk
dengan uang f 7,50 per bulan di kampung Ketapang, kampung Besar dan Kepuh,
sementara kembali yang lain akan makan dengan cara hutang kepada penjual nasi
keliling, khususnya Abang Kiding yang sejak lama kita kenal. Dia setiap hari dengan
makanannya berada di pelataran sekolah di bawah tenda. Anak-anak ini makanan
banyak ewet (putih telur).
Dia ingin memberitahukan bahwa makanannya merupakan sumber kekuatan.
Kata putih telur dia pelajari dari pelanggannya. Hal ini sudah lama berlalu di zamannya.
Akan tetapi sebelum kita melangkah lebih lanjut, suatu penghormatan bukan hanya layak
diberikan kepada para pemuda kita yang bisa hidup dengan dari tunjangan kecil, melainkan
sering juga bantuan diberikan kepada orang tua mereka yang miskin di Jawa Tengah.
Betapa akrabnya pergaulan para murid dari berbagai etnis, saya kira bisa ditunjukkan
dalam kondisi berikut ini. Di hari-hari Paskah, Abang Kiding yang terkenal (penjual nasi)
tidak datang. Tidak ada pelanggan kelaparan yang memiliki uang tunai. Seorang Ambon
yang memiliki sebuah jam perak, terpaksa menjaminkan jamnya itu karena lapar. Jadi apa
yang dikatakannya benar-benar terjadi. Jam itu beralih ke rumah gadai seharga f 5 dan dia
membeli makanan dari jumlah ini untuk dirinya dan rekan-rekannya.
Juga kebanyakan murid hidup bersama, di antaranya Dr. Kiewiet de Jonge, yang
telah kami beri sebutan Pak Kiewiet, seorang dari Groningen, ahli anatomi terkenal
yang mempunyai kebiasaan menggunakan jari tengah kirinya sebagai palu (ngede
dalam bahasa Jawa). Pembagian hari adalah sebagai berikut. Pada pukul tujuh pagi
kedua jurusan mulai belajar dan pada pukul 13.00 siang pelajaran diakhiri. Pelajaran
latihan antara pukul 16.00 dan 18.00 sore sementara jurusan kedokteran antara
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pukul 19.00 – 21.00, biasanya dengan menggunakan lampu minyak. Para murid dari
jurusan persiapan dan keahlian harus berjaga dari pukul 19.00 sampai pukul 06.00 pagi.
Gerbang ditutup pada pukul 21.00 dan lampu dinyalakan selama jam itu.
Sekali dalam seminggu pada hari Sabtu sore (setelah melakukan latihan
olahraga pada pagi harinya) mereka bisa bebas sampai hari Minggu pagi, kecuali dalam
kasus dihukum. Selanjutnya, setiap murid bisa merawat kamarnya selama seminggu. Dia
harus memperhatikan kerapian kamar dan perabotannya. Mandi dilakukan di sebuah
kamar mandi, di mana setiap orang harus mengambil airnya dengan ember sendiri
yang diambil dari sumur. Mereka mandi bersama 20 orang lain dan Anda mengetahui
bahwa ini dilakukan dengan saling bergurau, bernyanyi dan berkelahi dengan ember.
Busana murid Jawa terdiri atas ikat kepala, kain, baju jas hitam terbuka dengan
dasi hitam dan kerah berdiri (dari sarung Sumatra, kain kepala nasional, jas hitam
terbuka, tanpa dasi), topi bernomor dengan rendanya, dan sejauh menyangkut tiga
tahun terakhir masa belajar, ikatan benang emas. Setiap murid yang meninggalkan
kompleks sekolah tanpa penutup kepala yang disebutkan di atas akan didenda f
0,50. Murid muda ini harus melepas topinya di depan orang yang lebih tua. Bila lalai,
pelanggarnya harus diingatkan dengan cara yang tegas. Jas putih tidak dikenal; para
guru datang sejauh mereka tidak tampil dalam seragam sebagai perwira kesehatan,
dengan rok sementara para perwira kesehatan datang memberikan pelajaran dalam
seragam hitamnya.
Setelah belajar selama delapan tahun dan setelah ujian berhasil ditempuh, dokter
Djawa meninggalkan sekolah itu untuk diangkat dengan gaji awal f 50 yang terus naik
menjadi maksimal f 90. Ia diberi hak untuk memakai payung sesuai dengan jabatan itu
(berwarna coklat gelap dengan tiga garis keemasan). Mengenai seragam nasionalnya,
dia disamakan dengan seragam asisten wedana kelas-1, dengan perbedaan bahwa
pada ujung kerah jasnya terdapat simbol yang dibordir. Pada awalnya, setiap lulusan
ditempatkan di poliklinik
kota di Batavia, Semarang
dan
Surabaya.
Orangorang Sumatra kembali ke
tanah asalnya dan orangorang Ambon serta Menado
berangkat ke Maluku di bawah
pengawasan para perwira
kesehatan kelas-1 di wilayah
itu.

GAMBAR 110: Bekas pegawai
dengan kostum Dokter Djawa
(Raden Goeteng 1908).
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Apabila diizinkan saya untuk membuat pernyataan di sini, maka saya ingin
menetapkan bahwa dalam kategori ini, dokter semi-pejabat dan semi-swasta ini, dokter
bumi putra pada umumnya sangat menderita dari sudut pandang keuangan terutama
mereka yang langsung bekerja di bawah dokter ini. Belum lama ini dokter sipil ingin
menempatkan dokter Hindia di bawahnya dengan syarat bahwa dia tidak praktik. Dua
orang kusir dalam satu pedati tidak mungkin bisa jalan, kata para dokter itu. Ini adalah
gejala khas dari “mata duitan”.
Paling banyak bisa dikatakan, banyak dokter bumi putra yang digunakan oleh para
dokter ini sebagai apoteker, karena itu mereka tidak memperoleh kesempatan untuk
mendapatkan hasil. Gaji f 50 menuntut status itu. Mengenai peraturan dinas seorang
dokter bumi putra yang secara tidak langsung berada di bawah seorang dokter sipil
di ibukota afdeeling – kebanyakan di ibukota wilayah, memiliki tugas sebagai berikut
a. Merawat mereka yang berhak di tempat itu
b. Kunjungan ke penjara
c. Kunjungan mingguan kepada pelacur di daerah itu.
Untuk keperluan di atas, jarak yang jauh harus ditempuh cukup jauh. Perjalanan
ini melelahkan, menghabiskan waktu dan bagi pemerintah sangat mahal, sementara
tujuannya tidak sepenuhnya tercapai. Saya telah melakukan perjalanan yang
berlangsung selama dua hari, menuju sebuah tempat yang hanya terdapat dua orang
wanita pelacur.
Meskipun demikian, tidak pernah ada keluhan dari tim ini, banyak yang melalui
perpindahan berulang kali telah berhutang. Memang orang menerima penggantian
dalam perpindahan, tetapi jumlahnya kadang-kadang tidak sampai sepersepuluh
dari biayanya. Jadi memang orang berhak mendapatkan pengangkutan gratis untuk
kelas-3 bagi istri dan anak-anak tetapi bukan uang saku harian. Selanjutnya keputusan
pemindahan diberi dengan materai senilai f 1,50 dan uang harian berjumlah f 1,
katakanlah satu gulden per sekali makan.
Kini saya mendengar keluhan, sehingga terketuk hati saya. Di samping peraturan
keuangan, peraturan posisi perlu disebutkan sebagai kebutuhan utama. Situasi sulit
tidak diciptakan oleh kesalahan pengertian sehubungan dengan dokter bumi putra. Di
sini ada suatu anekdot. Dalam kesempatan resmi seperti yang terjadi pada 1 Januari
atau di hari Lebaran, semua pejabat bumi putra harus memberikan ucapan selamat
kepada asisten residen atau bupati. Hanya patih, wedana dan jaksa, jadi orang-orang
yang diangkat oleh Gubernur Jenderal, yang boleh duduk di kursi. Rombongan lain
dan termasuk juga dokter bumi putra harus puas dengan duduk di atas tanah atau tikar
di lantai yang dingin.
Kini terjadi di sebuah tempat di Jawa Tengah ketika seorang bupati mengadakan
resepsi untuk merayakan kedatangan sorang asisten residen baru. Semua pejabat
bumi putra dari berbagai cabang dinas harus hadir secara resmi. Perkenalan dimulai.
Kemudian asisten residen yang baru menjabat tangan patih, wedana, kolektur, penghulu
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dan jaksa. Setlah itu dokter bumi putra yang diundang diperkenalkan. Dokter bumi
putra ini adalah seorang Kristen dari Jawa Barat dan sangat terhina dan dipermalukan
ketika asisten residen dalam perkenalan itu menunjukkan bukti tidak mau menjabat
tangannya. Dokter bumi putra yang mengenakan busana Eropa dan terbiasa untuk
duduk di bangku atau tetap berdiri itu, menjadi orang yang sangat malu. Dokter Djawa
setempat, seorang Jawa, duduk di atas tikar. Bagi keduanya, peristiwa ini merupakan
saat yang menyakitkan.
Jauh sebelumnya ada dua lembaga yang kini masih berguna di Karesidenan
Buitenzorg dan Priangan Tengah, masih mengingat insiden itu. Posisi dokter bumi putra
sangat menonjol. Betapa menyakitkannya, masih terbukti dari kenyataan bahwa dalam
kesempatan resmi, juru tulis Eropa di kantor asisten residen (orang yang mengabdi
kepada tuan besar), perwira dan para kepala kampung Cina, jadi orang-orang yang
setiap hari bergaul dengan dokter bumi putra, dikenal karena pekerjaannya, semuanya
duduk di atas kursi di pendopo menatap dokter bumi putra yang tidak disediakan
kursi. Yang jauh lebih menguntungkan adalah di luar Jawa, di mana dokter bumi putra
secara moral disamakan dengan orang Eropa yang maju dan beradab (kami kemudian
bisa duduk di meja bersama residen, asisten residen, insinyur, kontrolir, para tokoh
perusahaan swasta dan kaum bangsawan). Di sini tidak ada penonjolan kecuali suatu
hubungan yang ditentukan oleh pribadi dokter bumi putra sendiri.
Juga di sini ada perkecualian. Misalnya kejadian ketika seorang kontrolir terpaksa
mengejar seorang dokter bumi putra karena sikapnya yang tidak pantas. Akan tetapi
saksi dari insiden yang memalukan ini, orang-orang Eropa dan para kepala bumi putra,
sependapat dalam penilaiannya bahwa kesalahan terletak pada dokter yang kurang
ajar itu. Perjalanan ke luar Jawa merupakan kenang-kenangan yang menyenangkan dan
sekaligus juga menyakitkan. Mreka mengadakan perjalanan dalam satu rombongan kecil;
residen atau asisten residen, dokter dan para petugas vaksin bumi putra, kebanyakan
di atas pedati sapi. Rata-rata perjalanan berangkat dan kembali berlangsung sepuluh
hari. Saya terpaksa mengambil dua pedati sapi, satu untuk istri dan saya, dan yang
kedua untuk perlengkapan dapur serta berbagai peralatan perjalanan yang melewati
hutan rimba.
Apa yang harus saya sampaikan kepada Anda tentang kehidupan yang sangat
menarik ini? Ruang yang disediakan bagi saya terbatas, dan oleh karenanya saya
memilih gambaran tentang pasien yang sangat mapan dari kenangan saya, yang saya
rawat, yaitu Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang pada tahun 1913 dalam perjalanan
dinasnya tiba-tiba sakit di daerah penugasan saya. Beliau merasa sangat puas dengan
bantuan saya. Jadi dia sangat memuji keberadaan saya di ruang perawatan. Ketika
saya meninggalkan kamar itu sebentar, saya segera ditanya oleh tiga orang residen
dari berbagai wilayah dengan perasaan cemas, yang datang untuk mendampingi,
menyambut dan menjemput wali negeri ini.
Dengan rasa “ragu” saya ingat tentang sosok khusus yang saat itu menjadi
pemilik pesanggrahan, kontrolir daerah itu. Sementara saya berdiri berbicara bersama
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tiga orang residen, dia hanya berdiri dan menjaga jarak dengan menghormat, sehingga
saya seolah-olah harus memanggilnya. “Napoleon, di mana istrimu tinggal?” setahun
setelah peristiwa yang mengesankan ini, saya menerima sebuah surat yang masih
saya miliki dan simpan bagaikan emas, dari pasien saya, yakni Gubernur Jenderal, agar
datang ke istana di Buitenzorg. Saya harus berada di sana untuk menjemput putra
saya untuk liburan Natal. Pada kesempatan ini, saya memperoleh kesempatan untuk
membicarakan beberapa masalah penting bersama Paduka menyangkut panggilan
kami.
Saya memberitahu Gubernur Jenderal saat itu sebagai berikut. Karena kesalahan
seorang dokter bumi putra, yang sepenuhnya karena halangan, sepuluh barak pes
terbakar. Sosok yang malang ini menerima hukuman kerja paksa selama tiga bulan
(krakal). Akan tetapi melalui perantaraan kepala pemerintah daerah, hukuman yang
dijatuhkan adalah hukuman administratif setelah permohonan grasinya dicabut. Jadi
saya bertanya kepada wali negeri:”Apakah tidak ada perubahan yang bisa dilakukan
dalam penanganan yuridis terhadap dokter bumi putra pada umumnya?” (untuk ini
rekan Soewardi kemudian menyampaikan harapannya kepada Mr. Uhlenbeck, yang
saat itu menjabat sebagai ketua Mahkamah Agung di Hindia Belanda).
Gubernur Jenderal sambil tersenyum menjawab, ”Ya rekan yang terhormat,
Anda tidak memerlukan perbaikan bukan?” Saya meneruskan ”Yang Mulia, bisakah
saya berkata jujur?”. Setelah memperoleh persetujuan, saya meneruskan ”Saya tidak
bisa berbicara buat diri saya, tetapi demi kepentingan seluruh tim dokter bumi putra.
Kini jika Paduka masih mengizinkan, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan.
Pertama-tama: apa pendapat Paduka tentang kepergian para pemuda bumi putra ke
Belanda yang ingin belajar?”.
Gubernur Jenderal berkata, ”Sahabatku, memang sayang sekali apabila
seseorang berkualitas seperti dr. Hoessin tidak pergi belajar ke Belanda tetapi sayang
sekali banyak pemuda bumi putra yang mengikutinya, merasa lebih baik tinggal di sini.
Barat memiliki kekurangan seperti halnya Timur, dan para pemuda yang tiba di sana
akan mengambil alih kekurangan ini. Mereka di sana akan terangkat dan satu-satunya
hasil adalah bahwa perjalanan itu menuntut biaya dari orangtuanya. Dengarlah dokter,
semua jabatan kini terbuka di negara ini bagi orang bumi putra dan saya hanya bisa
berkata bahwa saya sendiri akan merasa sangat senang apabila jabatan-jabatan
terutama sejauh menyangkut korps birokrasi kita ini diisi oleh anggota bangsawan
bumi putra”.
Saat itu saya bertanya, ”Yang Mulia, apakah saya boleh berkata lebih jujur?”. “Ya,
silahkan sahabatku”, wali negeri menjawab. Saat itu saya bertanya, ”Apakah Anda tidak
percaya bahwa di antara orang bumi putra bukan bangsawan ada benih yang baik,
sementara di kalangan bangsawan juga ada tenaga yang kurang bermutu?” Tentang ini
Gubernur Jenderal memberikan jawaban yang menarik sebagai berikut, ”Saya percaya
bahwa di antara kaum bangsawan ada tenaga yang kurang baik. Juga di kalangan
bukan bangsawan ada tenaga yang berkualitas. Tetapi secara moral para pemuda
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non-bangsawan ini hanya tampil di permukaan. Di antara rekan-rekan Anda dan juga
pada cabang dinas lain yang sangat sombong, yang orang tuanya tidak mau bergaul,
yang merasa malu dengan orangtuanya sendiri karena dia adalah seorang opas biasa.
Apakah orang tidak bisa mengutip kasus demikian sebagai contoh kenyataan bahwa di
kalangan bawah terjadi kekurangan moral?”
Dengan ini, pembaca, saya mempersilahkan. Bukan rahasia medis bahwa saya
telah mengungkapkan kemuliaan dan juga salah satu pasien yang paling terhormat
dalam buku kenangan ini. Dia, seperti halnya kita rekan-rekan, adalah sosok yang
memberikan hatinya pada penyehatan, meskipun bukan individu tetapi masyarakat.
Masyarakat Hindia kita menunjukkan semua gejala tumbuh dengan cepat – sementara
itu tumbuh sambil jangan dilupakan bahwa setiap organism yang berkembang
menanggung resiko serius, ketika irama perkembangan ini berlangsung sangat cepat.
Ini berlaku bagi masyarakat kita seperti juga bagi individu dan izinkanlah saya
sebagai seseorang yang telah mengikuti perkembangan pesat dari sekolah Dokter
Djawa menjadi Sekolah Tinggi Medis, untuk bisa memberikan nasehat yang berguna
bagi semua rekan muda. ”Hargailah apa yang telah diberikan kepada kalian, hargailah
kesempatan yang terbuka bagi kalian”.
Kalian tidak perlu menempuh perjalanan panjang di seluruh Jawa, kalian tidak
perlu hidup dari beberapa keping ringgit. Bagi kalian semua bantuan tersedia untuk
mencapai apa yang menjadi tujuan kita semua. Suatu insan yang bisa menunjukkan
jasa-jasanya bagi bangsa kita dan negara kita. Rekan-rekan pemuda jangan pernah
melupakan bahwa kita sebagai dokter Hindia berjuang demi bangsa dan bukan bangsa
berjuang demi dokter Hindia.
Saya menjadi dokter karena saya cinta pada kedokteran, dengan tujuan utama
agar bisa berjasa dengan pengetahuan medis yang berlimpah bagi sesama manusia
yang sakit (membantu) dalam arti kata itu dan bukan maksud lain. Bersama ini saya
tidak akan berkata bahwa saya akan menggantung medali. Saya tidak kaya, juga tidak
makan uang kotor, sangat jelas sebagai hasil kerja, tetapi berusaha memberikan dan
menerima.
Sungguh kewajiban yang menyenangkan bagi saya untuk mengucapkan
terimakasih kepada dr. de Vogel dan dr. van Lonkhuyzen atas jerih payah yang mereka
lakukan dalam mempersiapkan posisi kami dalam kondisi sekarang. Saya tidak ingin
terlalu banyak berkata. Perkiraan saya, bahwa opini ini juga dianut oleh korps dokter
Hindia.
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Anekdot Dari Sekolah
Dokter Djawa
(1890)

Ilmu hewan
Guru bertanya kepada salah satu murid yang berasal dari sekolah bumi putra, ”Apa
ciri dari burung hantu malam?”. Murid tidak bisa menemukan kata bengkok, berkata,
”Paruhnya demikian (sambil menunjukkan telunjung kanannya yang dibengkokkan
kepada guru) dan di matanya ada bulunya (yang dia maksudkan adalah membrane
nictitaus)”. Murid ini berhasil mencapai tujuannya, tetapi hanya untuk setahun. Tuhan
tidak mau memperpanjang hidupnya.

Ilmu alam
Guru bertanya kepada seorang murid kelas-1 dari jurusan kedokteran, yang berasal
dari sekolah bumi putra, yang selama pelajaran selalu tertidur: apa tuas jenis pertama?
Murid yang ketakutan dan baru bangun dari tidur menjawab ”Tuan, sebuah tuas
jenis pertama adalah sebuah pohon yang hanya tumbuh di Belanda”. Guru berkata
”Mengapa hanya di Belanda?” Murid menjawab ”Ya, Tuan. Di sini terlalu panas”. Murid
ini tidak lulus.

Ilmu kimia (ulangan)
Guru: ”Kita memiliki zat asam”
Murid: ”Ya Tuan”
Guru: ”Bagaimana orang mendapatkan zat asam?”
Murid: ”Tuan, zat asam diperoleh dari buah muda”
Guru: ”(merah wajahnya) Jadi”
Murid: ”Ya Tuan. Di kampung dekat tukang manisan, orang mendapatkan zat asam
dengan menumbuk lubi-lubi atau mangga muda, mencampur dengan air dan
memerasnya dengan kain”.
Guru yang merah wajahnya meninggalkan kelas menuju ke ruang direktur. Murid itu
dikeluarkan dari sekolah.
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ekolah Dokter Djawa lama pada tahun 1898 berdiri di samping rumah sakit militer
sekarang ini, di depan Gang Menjangan, Pasar Senen, Weltevreden, dan terdiri atas
dua jurusan yaitu jurusan persiapan di dekat rumah sakit, dan jurusan kedokteran di
dekat kebun Kolonel, pimpinan dinas kesehatan sipil dan militer.
Jurusan persiapan saat itu terdiri atas dua kelas dan jurusan kedokteran terdiri atas
lima tahun belajar. Pada jurusan persiapan, para murid kelas-2 dan kelas-3 dari jurusan
kedokteran ikut belajar dan di jurusan kedokteran hanya murid dari kelas tahun belajar
tinggi. Murid dari dua tahun belajar terakhir adalah para tuan dengan janggut panjang
dan kadang-kadang dengan kacamata emas di hidungnya. Mereka ini dihormati oleh
para murid baru dan harus disapa dengan kata “Tuan”. Mereka menganggap murid kelas
persiapan seperti buyung dan membiarkan mereka mengelap sepatunya, mengatur
dipannya, mengisi lampunya dan kadang-kadang menjadi kurirnya. Celakalah murid baru
yang tidak mengikuti perintah mereka. Saya membiarkan mereka dengan sebotol bir untuk
membeli minyak di Pasar Senen. Beberapa rekan senior memanggil saya untuk memakan
sate bersama mereka dan saya membayar makanan itu demi kenyamanan mereka. Pada
seperempat abad kedua keberadaan STOVIA salah satu murid dari tahun ajaran terakhir
pada hari Minggu pagi mengadakan ibadah sendiri dan semua pemuda Kristen Ambon
dan Menado wajib untuk mengikutinya. Salah satu murid paling senior berkeliling dengan
topinya dan mengambil sekeping uang sebagai kolekte. Uang kolekte ini oleh pendeta
palsu itu dan murid senior digunakan untuk menggaji rekan-rekan mereka.
Saya memberitahu para pembaca beberapa contoh metode perpeloncoan: saya
selanjutnya mengisahkan bagaimana pada perempat abad ketiga belajar dan bagaimana
kami hidup bersama sebagai anggota asrama. Pada masa ini kami diperlakukan seperti
militer. Semuanya berlangsung tepat waktu. Pada pagi hari pukul setengah delapan
lonceng berbunyi (sekolah dimulai), pukul setengah satu (sekolah selesai), pukul
setengah lima (belajar sore dimulai), pukul setengah enam (belajar sore selesai), pukul
setengah delapan (belajar petang dimulai), pukul setengah sepuluh (belajar petang
selesai), pukul 10 (apel) dan kadang-kadang pada pukul 12 malam masih ada apel
tambahan. Suatu saat ketika Direktur Roll yang sangat dihormati datang, ketika dia tidak
melewatkan waktunya untuk tidur. Pada saat itu, sekitar pukul satu dan tiga pagi hari
kami masih mendengkur, pengawasan dilakukan apakah kita tidak melakukan desersi
setelah kontra apel penjaga pintu. Di luar STOVIA setiap murid wajib untuk memakai
topi seragamnya dan hukuman berupa pengurungan kamar selama satu sampai dua
hari terjadi bila kita tertangkap di luar lembaga itu tanpa tanda pengenal ini.
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Saya menyapa penjaga pintu dan saya sampaikan kepada pembaca bahwa penjaga
pintu itu tidak tahu siapa saya. Saat itu, setiap jurusan memiliki penjaga pintu sendiri.
Seorang mantan militer mengawasi penerapan tata-tertib, kebersihan dan kerapian kamar
tidur dan keheningan selama belajar. Pendeknya dia seperti pemburu pencuri. Dia juga kita
hormati tetapi tidak selalu dicintai karena penjaga pintu ini sering memberikan laporan
yang dampaknya menurunkan nilai dan sebagai akibat dari laporan itu, perampasan
kebebasan terjadi. Kadang-kadang kita diam-diam mengutuk penjaga itu.
Direktur kita dr. H.F. Roll adalah seseorang yang memperhatikan lembaganya,
tetapi juga bertindak sangat keras sejauh menyangkut pemberian hukuman. Kami
menyebut dia dengan Bapa Roll dan namanya sangat dihormati. Dr. Roll adalah sosok
ayah yang keras bagi mereka yang mengabaikan belajarnya dan berperilaku nakal.
Bapa Roll juga selalu berkata, ”Seorang dokter harus memiliki sifat yang baik dan
bersikap baik”. Saat itu jika kalian suka berbuat tidak benar atau mencuri, maka kalian
juga akan dipukul dengan kelereng. Suka berkelahi atau nakal tidak akan dianggap
berat. Pada masa ini suatu ungkapan tegas Bapa Roll: ”Tidak bisa ilmu pasti, jangan jadi
dokter”. Apabila murid ingin naik dari jurusan persiapan menuju jurusan kedokteran,
maka setidaknya harus mendapatkan nilai 6 untuk ilmu pasti.
Tentang kurikulum kita saat itu, saya tidak bisa banyak berkata karena seperempat
abad telah berlalu; apakah di mata generasi sekarang terlalu berat atau ringan, saya
tidak tahu tetapi saat itu semangat kami selalu didorong. Pada jurusan persiapan, kami
umumnya maju dan pada jurusan kedokteran kami harus mengumpulkan pengetahuan
medis yang dalam praktik bisa menjadikan kami sebagai dokter yang baik.
Pada masa ini disebutkan bahwa pendidikan kita tidak akan diperberat. Pemerintah
menghendaki dokter desa kita agar setiap tahun lebih banyak tenaga bantuan medis
yang bisa disediakan. Tetapi Bapa Roll tidak sependapat tentang ini. Kami berusaha saat
itu agar direktur kita menjadi orang yang berjuang demi cita-citanya dan jika dia tidak
bisa mencapainya, maka kami bisa membantunya dengan menembus seluruh garis
itu; manusia yang sakit membutuhkan dokter dengan kewenangan mutlak. Untunglah
untuk lembaga ini dan untuk bangsa kita, bahwa Bapa Roll berusaha menjelaskan
maknanya; bukan hanya itu tetapi juga kualitas pelajaran dinaikkan. Seluruh sekolah
dirombak dan dua tahun dicurahkan sebagai waktu belajar, di mana masa belajar bagi
dokter bumi putra diubah menjadi sembilan tahun.
Saya di sini harus mengungkapkan rasa hormat kepada Direktur Roll yang
dengan tindakannya telah memberikan bukti kasihnya bagi Hindia dan orang Hindia.
Dr. Roll juga sering berkata kepada kita, ”Dari sekolah ini seluruhnya dan bukan semi
dokter yang diluluskan”. Bila harus berjuang demi lembaga ini, di sana Dr. Roll masih
juga tetap berada di posnya. Saya masih ingat ketika dokter Djawa dan dokter bumi
putra diizinkan memasuki sekolah tinggi medis di Belanda (karya dr. A. Rivai). Saat
itu oleh Menteri Koloni diminta nasehat dari serikat dokter Eropa di Hindia, dengan
perkecualian Tuan Roll dan dua tokoh lain (dokter yang bersahabat dengan kami)
semuanya menolak penerimaan kami masuk universitas di Belanda.
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Kembali Bapa Roll, yang memberi nasehat rekan-rekan kami Joost dan Radjiman,
berada di luar organisasi itu, meminta izin lewat telegram kepada menteri. Belajar di
STOVIA mengalami peningkatan ketika kami orang Hindia pertama-tama berterimakasih
kepada dr. Roll. Dr. Roll pada masa dari 1898 sampai 1901 digantikan oleh dr. Ouwehand
dan kemudian oleh dr. Kiewiet de Jonge. Dari direktur terakhir ini, saya hanya ingat
bahwa dia sebgai guru dalam ilmu anatomi sangat mengagumkan. Jadi dia dengan
tangan di punggung membiarkan kita meraba-raba dan membelai tulang dan khususnya
menetapkan apakah itu tulang selangka kiri atau kanan. Juga dr. Kiewiet de Jonge
memiliki kebiasaan menarik dalam memberikan pelajaran melalui pembicaraan yang
sangat cepat sehingga kami tidak mungkin bisa mengikutinya. Dia juga selalu berkata
pada awal pelajaran:”Hai pemuda, apabila saya berbicara terlalu cepat, mohon kalian
berteriak: berhenti.” Kini pada setiap pelajaran, Piet P harus berteriak berhenti dan
kembali perlahan-lahan memulai dari awal untuk terus dengan kecepatan kilat pada
bagian tengah. Dr. Kiewiet de Jonge juga sangat kita segani. Dia tidak mau menghukum
tetapi apabila dia menangkap basah seorang murid, pasti murid itu akan tersenyum kecut.
Pada masa belajar saya, Piet P adalah teman sekelas. Dr. Kiewiet de Jonge pasti pernah
berkata kepada Piet,”Piet, aku tidak mau menghukummu lagi karena kenakalanmu,
kecuali engkau sepanjang tahun tidak lagi mempunyai hari libur”. Piet kemudian, karena
kurangnya bakat (atau lebih tepatnya keinginan) dikeluarkan.
Kemudian ketika selama beberapa tahun bekerja sebagai dokter sipil di Deli,
saya berjumpa di sana dengan mantan direktur kita dalam rapat dokter cabang Pantai
Timur Sumatra. Dr. Kiewiet de Jonge tidak hanya menjadi pembicara cepat, penulis
cepat dan patolog tropis serta ahli internis, tetapi dia juga masih tetap ingat pada
wajah bekas muridya, karena setiap dokter Hindia yang menghadiri rapat petang itu,
dikenalnya kembali dan langsung dipanggil namanya. Jadi kira-kira pada 1902, kami
menerima sebuah gedung STOVIA baru (sebuah pemberian tiga orang Deli yang sangat
beruntung). Suatu perbaikan terjadi dengan lembaga baru; bukan hanya menyangkut
kurikulum, tetapi juga sebuah asrama, dilengkapi dengan ruang olahraga lengkap dan
ruang belajar anatomi khusus. Hanya tata-tertib yang tidak mengalami perubahan,
yang masih tetap keras karena dr. Roll setelah selesainya cuti menjadi kepala lembaga
itu. Selama masa belajar saya, Tuan Jansen (kemudian digantikan oleh Jennae) dan La
Fontaine, bertugas menjadi penjaga sekolah.
Jansen adalah orang baik, sementara La Fountaine kita anggap sebagai algojo.
Berapa kali kita dipanggil oleh La Fountaine, kami segan pada algojo itu karena dia
layak dihormati. Dia tidak pernah mencantumkan hal-hal sepele dalam laporan tentang
kita. Setelah Jansen, muncul Jennae dan orang tua ini pada mulanya berurusan dengan
para murid dari tahun ajaran terakhir. Kami pernah pada suatu petang, setelah apel
petang, melempar Jennae dengan bantal karena dia telah mencatat hal-hal sepele
dalam laporan beberapa pemuda.
Saat ini semangat belajar tinggi di mana saya bisa memberikan sejumlah contoh
kepada pemaca. Di WC, di kebun, di kamar tidur, selama makan, di mana-mana para
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murid berkeliling dengan buku di tangan. Kami saat itu menunjukkan dengan berbagai
cara bahwa seorang manusia bisa mengerjakan dua atau tiga hal sekaligus. Pada
perempatan abad kedua keberadaan sekolah dokter Djawa, mereka terus belajar di
bawah adu ayam. Pembaca, bukankah ini merupakan puncak kerajinan?
Waktu paling menjengkelkan selama belajar paksa itu adalah waktu sebelum
dan selama praktik percobaan. Mereka yang acuh tidak akan mendapatkan apapun,
tetapi mereka yang lebih serius (rekan-rekan Jawa kita) tidak akan melewatkan waktu.
Segera setelah itu selesai, sedikit ketegangan tampak dalam wajah serius mereka,
tetapi mengingat percobaan ini diulangi dalam dua bulan, maka ketegangan tersebut
masih ada pada goresan di wajahnya. Siapa yang ingin belajar menjadi dokter, dia
harus mencurahkan tenaganya. Di masa saya, kami tidak memiliki hiburan lain kecuali
olahraga. Liburan jeda bukan merupakan libur karena hari-hari bebas dicurahkan
untuk ulangan. Murid yang menggantungkan perangkat otaknya yang baik dan
belajarnya tidak berlangsung serius, selama tahun ajaran ini kebanyakan berusaha
menipu. Pelajaran medisnya sangat sulit sehingga hanya belajar cermat yang bisa
membebaskan dokter di masa depan dari kesalahan. Orang berkata, ”Juga kuda
terbaik kadang-kadang tersandung”. Begitu juga orang mulai berbuat kesalahan atau
kekeliruan sebagai dokter, tetapi kesalahan besar akan mengorbankan jiwa pasien dan
hal ini bisa dicegah melalui belajar rajin dan teratur.
Bapa Roll selalu berkata, ”Para pemuda, apabila kalian menjadi dokter kelak, maka
kalian jangan berpikir bahwa kalian telah berpengalaman. Tidak, seorang dokter yang
belum sampai setahun belajar, setidaknya masih tertinggal sepuluh tahun dalam mata
pelajaran keilmuannya”. Kami sering bertanya kepada Bapa Roll, bagaimana kami bisa
meneruskan belajar apabila gaji kami tetap rendah. Pada 1908 ketika saya menerima gaji
pertama 70 gulden, saya tidak bisa membayar cucian sebagai dokter muda, lebih-lebih
berlangganan sebuah Koran atau majalah kedokteran. Pasti, sebagai murid, saya bisa
hidup dari 18 gulden dan kemudian 20 gulden dalam sebulan, tetapi ketika saya hanyalah
seorang murid yang tidak membayar pajak, tidak menyewa rumah dan sebagainya.
Dua puluh lima tahun lalu, kami bisa menghidupi seseorang dengan upah f 10
per bulan. Ini juga berlaku bagi kebanyakan kita yang memiliki kenalan atau keluarga di
Batavia. Orang lain kemudian akan bergantung pada Abang Kiding, yang menyediakan
makanan per porsi sehingga Anda sering bisa mendapatkan makanan sebulan di
bawah f 10. Apa yang tersisa dari tunjangan pemerintah kita, dibayarkan untuk cucian,
rokok, sabun dan sebagainya. Dalam pengelolaan uang saku yang hemat, kita bisa
dalam waktu tiga bulan membeli sepotong pakaian. Saat itu kita tidak mempunyai
banyak sisa tetapi kita hidup tanpa kontrol. Celakalah dia yang berhutang, karena Bapa
Roll selalu memberikan peringatan kepada kita.
Di STOVIA yang baru di jalan rumah sakit, Abang Kiding penjual nasi yang kita
hormati, tidak lagi datang dengan pikulan nasi, karena direktur memberi kami makan
dengan perlengkapan yang layak seperti piring, sendok, garpu dan gelas. Makan
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dengan demikian dihidangkan ke ruang makan oleh induk semang dan penjaga
mengawasi secara bergiliran sehingga semua berlangsung teratur dan rapi. Pada setiap
lembaga pendidikan, dengan atau tanpa asrama, ada beberapa jenis murid. Misalnya
ada seseorang yang bernama Jan T., seorang pelahap makanan.
Jan juga memakan semua apa yang tersisa pada piring nasi dan sayur. Juga setiap
siang dan petang senda gurau terjadi apabila Jan mengambil semuanya dan dengan
wajah yang berbinar kesenangan, terus makan dan menjawab beberapa tamu dengan
sindiran. Anda tidak perlu makan amarum setiap hari untuk bisa mempunyai nafsu
makan, karena dengan melihat Jan makan pasti akan ikut makan. Suatu tipe kedua
adalah Piet P yang disebutkan di atas, yang selama belajar petang selalu melontarkan
lelucon sambil duduk, hingga menghebohkan seluruh isi kelas.
Juga ada yang terkenal sebagai pembuat kata-kata dan ungkapan baru, kembali
yang lain dikenal karena penerimaan dan pemecatan murid baru. Dua puluh lima tahun
lalu, alumni hanya berasal dari orang bumi putra khususnya orang Jawa, Sumatrra,
Menado, Timor, Ambon dan beberapa orang Makasar atau Melayu dari Borneo. Dengan
perkecualian muncul beberapa perbedaan pendapat antara orang Minangkabau dan
orang Batak bahkan terjadi suatu perkelahian. Kami di bawah saling merasa sebagai
putra dari keluarga besar. Biasanya setiap murid memiliki teman akrabnya, yang berbagi
pelajaran dan berjalan-jalan bersama. Akan tetapi pada umumnya sering berbicara.
Pada saat itu ada kesatuan di antara para murid STOVIA.
Ketika kira-kira lima tahun saya membuka praktik pribadi, saya pernah
mengunjungi STOVIA kita (di depan gang Kwini), di sana bertemu Tuan La Fontaine
dan bertanya kepadanya tentang semangat para murid. “Begini Jacob, mereka semua
tampak lucu dengan dasi yang indah dan kerah tinggi. Saya lebih suka tikus-tikus
tua dari zamanmu karena aku lebih mudah bekerja sama”. Apa yang dikatakannya
menunjukkan semangat modern di antara murid STOVIA.
Kira-kira tiga puluh tahun setelah promosi, setelah mengembara di luar Jawa,
mengunjungi Federasi Negara Malaya dan Cina Selatan, saya kembali ke Batavia dan
kunjungan pertama saya adalah STOVIA kita di Salemba-Weltevreden. Di Singapura
saya telah mengunjungi Sekolah Medis dan di Universitas Hongkong, tetapi STOVIA
terbaru melebihi semua harapan kita. Jadi Sekolah Dokter Djawa yang sederhana
tumbuh menjadi lembaga pendidikan medis, yang tidak bisa dijumpai tandingannya
di Timur.
Akhirnya kita masih harus mengakui bahwa HIndia berterimakasih kepada dr.
H.F. Roll dan para penggantinya. Jika saya tidak salah, maka Bapa Roll tepat sebelum
pensiun menerima bintang jasa Orde Oranje Nassau. Betapa sedikit perwira dengan
lebih sedikit jasa yang tidak bisa menerima singa di dada? Kami para dokter Hindia, baik
Dokter Djawa, dokter Hindia, maupun mereka yang telah menempuh ujian persamaan
bagi dokter di Eropa, tidak akan pernah melupakan Roll. Bapa Roll, kami orang Hindia
berterimakasih kepadamu dalam merayakan tujuh puluh lima tahun keberadaan
Sekolah untuk Mendidik Dokter Hindia.
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eperti biasanya, pada tahun-tahun lalu perpindahan tugas bagi seorang dokter
Hindia berarti suatu kehancuran. Dengan sedikit penghasilan dan uang harian
kuli, tidak jarang terjadi bahwa pria bersama istri dan anak-anaknya harus
melakukan suatu perjalanan beberapa hari untuk bisa mencapai tempat penugasannya
yang baru. Rekan-rekan zaman ini yang duduk dalam mobil mewah atau dalam kereta
yang mudah diperoleh di seluruh Jawa dari timur sampai barat dan dari utara sampai
selatan dalam waktu dekat, hampir tidak bisa mempunyai suatu gambaran tentang
kondisi sarana lalu-lintas dan pengangkutan seperempat abad lalu.
Ada suatu masa ketika setelah perpindahan, saya harus hidup dengan f 7,50
per bulan, sisa dari gaji saya. Saya telah menikmati uang muka f 90 gaji saya. Pada masa
ini orang hanya berhak atas uang muka satu bulan dan setiap bulan seperempat dari
pendapatannya harus dikurangi. Dalam kasus saya, sebesar f 22,50. Tempat penugasan
saya, terletak lima paal jaraknya dari ibukota Afdeeling. Di tempat itu didirikan oleh
pemerintah rumah sakit Hindia, yang dua kali per hari harus saya kunjungi. Meskipun
ada banyak kesulitan yang saya hadapi untuk bisa mendapatkan sebuah rumah di
tempat penugasan, yang uang sewanya sepadan dengan kemampuan saya, tidak ada
rumah lain yang bisa diperoleh kecuali satu yang bisa disewa seharga f 30. Karena
butuh, saya mengambilnya. Lalu-lintas di tempat-tempat ini dilayani oleh sebuah kereta
beroda dua model lama, yang disebut cikar. Dengan kendaraan seperti ini saya harus
bisa menolong diri, dengan tujuan bisa melakukan kunjungan rumah sakit. Untuk f 30
per bulan dan untuk beberapa keeping sen, kusir pemilik cikar itu bersedia mengantar
saya untuk perjalanan berangkat dan pulang ke rumah sakit.
Kita bisa menghitung : f 22,50 + f 30 + f 30 = f 82,50. Gaji saya f 90. Di tempat
penugasan yang lama, saya menjual perabotan secara lelang dan juga saya masih
memiliki seratus gulden, tetapi dari uang itu saya membeli barang dan peralatan, yang
tampaknya tidak saya perlukan. Saya memutuskan untuk menggunakan uang itu untuk
keperluan lain. Kami cukup puas bisa tidur di atas tanah. Sebuah tikar yang kami bawa
serta pada petang hari digelar di lantai sebagai tempat tidur kami. Untuk bantal
kepala, saya pergunakan kain tua. Beberapa peti saya fungsikan sebagai meja makan
dan kursi. Pada suatu hari, saya berkata kepada istri saya, ”Selama beberapa bulan
kita bisa tinggal di sini, tetapi tidak bisa lebih lama lagi karena dengan cara ini kita
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akan kehabisan uang dan kita pasti akan menderita. Oleh karena itu, saya mempunyai
rencana untuk meletakkan jabatan, segera setelah uang muka yang saya nikmati
dibayarkan kembali. Kami berangkat kembali ke negori kami. Saya masih muda dan
memiliki tenaga yang diperlukan dan energi untuk bekerja. Saya bisa memutuskan di
sana mendapatkan lebih daripada f 7,50 per bulan, jika perlu sebagai kuli upah harian”.
Istri saya sangat gelisah, tidak mengucapkan kata apapun, tetapi air mata mengalir
di pipinya. Saya berdiam. Lututku lemas, jantungku berdetak. Memang, kesedihan kita
tidak bisa digambarkan. Kini, apabila saya mengenang kembali saat yang menyedihkan
itu, air mata menetes di mata saya. Tetapi “ketika kebutuhan membubung tinggi,
keselamatan oleh Tuhan sudah dekat”. Demikian juga terjadi pada kami. Saya tidak
perlu melaksanakan rencana, karena Tuhan datang membantu. Saya sakit serius dan
dokter yang merawat menganjurkan “agar secepatnya meninggalkan tempat itu”.
Inilah penyelamatan saya.
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ejadian ini tercatat sebagai “tumor paha yang keras” pada seorang anak berusia
tiga tahun. Pada 1902, hampir belum meninggalkan bangku sekolah, saya
bekerja di poliklinik kota di Batavia saat itu dengan gaji awal f 70 per bulan.
Tidak banyak tetapi saya mempunyai hak untuk membuka praktik kedokteran dan
kebidanan. Penuh ide untuk bisa membantu umat manusia yang menderita dengan
pengetahuan kedokteran yang diperoleh. Bantuan saya diminta oleh seorang gadis
bumi putra berusia 3 tahun yang sakit, yang ayahnya (seorang tua, karena kekurangan
bakat dipecat dari sekolah Dokter Djawa) memiliki penghasilan yang baik dalam
jurnalistik bumi putra dan menghendaki saya sebagai dokter rumah tangga.
Segera saya menemukan gejala-gejala: tumor dan dolkor, tetapi tidak ada calor.
Tumor ini berada di sisi belakang seluruh paha kanan dan mencapai tulang ekor. Paha
yang sakit ditetapkan pada setengah lipatan, sendi pinggul tidak sakit, juga tidak terasa
dalam gerakan. Tentang kalor dan demam tidak dilaporkan tetapi dari laporan penyakit
saya mengetahui dari ibu, yang pada malam hari merasakan panas tinggi pada pasien
ini dan sering tidak tenang.
ada busung kolateral. Namun demikian, dalam lima menit, setelah dengan wajah
sangat serius memperhatikan “kejadian” ini dan meraba dengan hati-hati, diagnose
saya menegaskan: abses yang terletak di dalam biasanya dan teringat pada kata-kata
yang diucapkan oleh pengajar dalam ilmu bedah “ubi pus evacua”, segera menjadi
terapi saya. Dengan sangat hati-hati saya memberitahukan orang tuanya bahwa di sini
tidak ada cara lain dan juga lebih mudah untuk mengobatinya kecuali mengeluarkan
abses itu; dan saya segera melanjutkan, ”Saya akan pergi mengambil peralatan, selama
seperempat jam saya kembali untuk melakukan operasi kecil”. Orangtua itu saling
menatap, dan sungguh aneh bagi saya bahwa mereka tidak menunjukkan kepercayaan
pada diagnose saya. Sang ibu bertanya dengan rasa cemas, ”Apakah begitu mudah
tampaknya dan apakah saya tidak ingin lagi melihat anak yang sakit itu, dan seterusnya”.
“Oh tidak, ibu. Ada abses yang tertanam di dalam dan saya tidak lagi bisa menunda
operasi”. Tanpa menunggu keberatan lebih lanjut dari pihak orangtua (sang ayah hanya
menatap saya dengan rasa sedih) saya segera menuju poliklinik kota dan mengambil
sebuah bistomi yang sudah steril dengan peralatan perban terkait. Dalam waktu
setengah jam, saya kembali berdiri di dekat ranjang dan bertindak seolah-olah tidak
mendengar lontaran keberatan dari pihak ibu, bahwa operasi bagi seorang anak yang
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begitu lemah mungkin akan berakibat fatal. Saya melakukan operasi itu dengan cepat,
sesuai keyakinan saya tentang kepastian diagnose yang dilakukan. Bistomi ini menusuk
sampai pegangannya pada bengkak yang mengeras dan dengan kemunculan goresan
sedikit, nanah kental dengan tekanan sedikitnya irisan sepanjang 76 cm dari lobang
abses dan saya melihat tumor yang tampak tertidur, kemudian kembali berpaling
kepada orangtua yang ketakutannya segera lenyap dan berganti menjadi gembira;
sementara si kecil, setelah melontarkan jeritan lemah saat penancapan pisau, segera
menunjukkan kelegaan dengan dibuangnya kandungan nanah yang menggumpal.
Saya jarang menemukan kebenaran pepatah “sukacita bersama adalah sukacita
berlimpah” seperti yang terjadi pada saat itu. Pada hari ketiga setelah operasi, pasienku
duduk dengan perban, tampak bergoyang di kursi goyang yang khusus dibelikan untuk
dia dengan wajah riang. Pengakuan orangtuanya muncul: anak yang sakit itu sebelum
kedatangan saya selama sepuluh hari dirawat di poliklinik dan harus kembali keesokan
harinya untuk “pemeriksaan lebih lanjut”. Di tempat bengkak atau di dekatnya uji tusukan
dilakukan (sang ibu mengisahkan) dan hanya sedikit yang dihisap, dalam suntikan hanya
tampak bukan nanah sehingga dokter yang memeriksa juga menduganya sebagai
sejenis tumor. Sang ibu sebaliknya bersedih bahwa mereka tanpa guna mondar-mandir,
apa yang selain itu masih menuntut banyak biaya sado, sementara akhirnya mereka tidak
mengetahui penanganannya. Anak itu juga masih “dipesan” untuk dipamerkan pada
pertemuan petang dari kelompok dokter, saat itu sang ibu menangis dan pergi, tetapi
meminta suaminya agar “membawa seorang dokter rumah yang baik”.
Segera setelah hal di atas terjadi, praktek saya bertambah dan saya bisa menukar
sepeda tua saya dengan kendaraan baru dengan angsuran bulanan dengan harga
yang mahal. Sukses yang diraih merupakan hasil dari “tangan dingin” saya. Saya
memberitahu pasien-pasien baru.

II

Kejadian kedua tercatat pada 1904 sebagai “serius tetapi sangat mudah”.
Saat itu saya sebagai dokter Djawa muda yang belum menikah, diserahi oleh Dinas
Kedokteran Sipil untuk melakukan pengawasan atas vaksinasi di sebuah wilayah di
Sulawesi Selatan. Jabatan kehormatan yang diserahkan kepada pendahulu saya seorang
perwira kesehatan dengan tunjangan yang diberikan f 100 per bulan di luar gajinya;
sementara saat itu saya menerima penghasilan f 90 per bulan.
Dinas kesehatan murni tidak begitu bermasalah, setidaknya mengenai penduduk
bumi putra; karena orang Makasar atau orang Bugis terutama suka berkonsultasi
dengan dukun bumi putra (sawio). Apabila orang ini menyerah, baru (tidak selalu) dia
menghadap kepada “tuan dokter” untuk berdiskusi.
Jadi pada suatu hari, saya diminta untuk memberikan bantuan medis untuk
menangani seorang gadis muda Bugis dari keluarga terkenal, yang sejak dua minggu
sakit parah. Tulang bawahnya yang bengkak sangat menyakitkan, disertai dengan
demam tinggi dan gemetaran. Pendeknya, dalam pemeriksaan saya mengutamakan
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diagnose “abses”. Atas permohonan saya, pasien diperiksa lebih lanjut, tetapi tampak
bagi saya bahwa hal ini tidak mungkin. Pertama-tama karena menyangkut seorang
gadis muda dari keluarga terhormat dan saya adalah seorang pemuda bujangan.
Kedua, tujuannya hanya untuk meminta obat dari saya. Setelah berbicara ke sana-ke
mari untuk mendapatkan kepercayaan pada penduduk bumi putra, saya diperkenankan
untuk memeriksa pasien itu dengan persyaratan khusus. Pada jam yang ditetapkan
siang hari itu, saya dijemput dan saya memasuki sebuah kamar besar dengan jendela
tertutup, sementara pintu di belakang saya langsung ditutup, ketika saya dibimbing
masuk. Dalam sudut yang gelap, saya melihat sebuah dipan yang rendah, dan di
atasnya satu tumpukan besar yang ditutup dengan sprei dan bantal merah. Pada ujung
kakinya saya merasa sangat heran karena melihat tulang kaki manusia telanjang yang
menonjol sampai di bawah lutut. Itu adalah kaki kiri pasien saya yang bersembunyi di
belakang bantal dan selimut dari saya.
Meskipun karena situasi yang aneh ini kondisinya tidak bisa disebut
menyenangkan. Kondisi ini menjadi lebih baik ketika pada tatapan saya yang pertama
tertuju pada pembengkakan akut. Hal ini semakin membenarkan diagnose saya.
Tanpa bertanya lagi, saya meraba tempat yang sakit, menemukan gejala-gejala tiga
hal: “tumor, kalor dan dolor”. Pasien yang tidak tampak berteriak kesakitan ketika
diraba dan semuanya jelas akan cepat berubah. Keputusan segera saya ambil. Saya
memegang seperangkat peralatan dan setelah melibatkan anggota keluarga agar
menyiapkan sebuah ember, baskom dengan air cuci, handuk dan sebagainya, saya
melakukan operasi dengan kecermatan yang sama seperti yang digambarkan pada
bagian sebelumnya. Tetapi di sini semua berlangsung jauh lebih mudah. Kandungan
nanah yang muncul dari lobang pengirisan memenuhi ember yang telah disiapkan di
samping dan hasilnya, semua mendengar ketika dengan perasaan gembira tampak
wajah kelegaan yang nyata, di belakang tumpukan bantal dan selimut. Setelah lima
hari perawatan, dalam kondisi seperti itu pasien selanjutnya bisa ditolong. Saat itu
begitu banyak saya diberi oleh keluarga berbagai bentuk penghargaan dan ucapan
terimakasih, bahwa saya akhirnya bisa menangani pasien secara normal, yakni dia tidak
lagi perlu bersembunyi di belakang tumpukan besar di depan mata saya.
Penghargaan ini jarang atau tidak pernah diberikan kepada seorang dokter
muda yang masih lugu atau bukan dokter, saya menerima dengan sukacita karena saya
terutama bisa mendapatkan lebih banyak kepercayaan dari pihak penduduk bumi putra
ini tentang pengetahuan medis Barat. Terlepas dari kecermatan yang saya curahkan
sebagai seorang pemuda saya dapat berhadapan langsung dengan gadis muda yang
mengucapkan terima kasih. Pada saat yang ditetapkan, saya tiba di beranda tengah
yang dikelilingi dengan kayu papan, dan tidak lama kemudian pintu kamar dibuka, di
sana saya bertemu dengan pasien yang berterima kasih itu, ia mengulurkan tangan
kepada saya sebagai bukti pengakuan yang dalam. Sambil tersenyum tetapi kecewa
dalam hati, saya segera berpamitan karena gadis muda itu terbukti sayang sekali telah
terserang oleh cacar, terutama di wajahnya.
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III

Kejadian pada 1906 tercatat sebagai “ucapan terimakasih seorang Bugis yang
miskin”. Yang termasuk dalam dinas dokter sipil adalah melakukan perjalanan rutin di
Onderafdeling demi kepentingan penduduk bumi putra yang sakit dan membutuhkan
bantuan medis. Jadi aturan dibuat setidaknya selama tiga atau empat hari dalam
sebulan saya harus tetap berada di ibukota Onderafdeeling B untuk melayani poliklinik
di sana.
Jadi di poliklinik itu banyak dilakukan percakapan, terutama pasien di sana tua
dan muda dirawat karena bengkak bernanah yang kronis. Kemudian menyusul suatu
persentase kecil penderita demam, yang melalui diagnose ditetapkan sebagai malaria,
dan datang meminta pil kina. Selanjutnya poliklinik ini memberikan kesempatan kepada
orang miskin untuk datang mendapatkan minyak kayu putih secara gratis, seperti juga
“pembebasan dari kerja wajib” menginginkan suatu bukti yang kuat dari dokter. Bagi
penderita sakit kaki dan tulang, kebanyakan pengunjung yang berterima kasih atas
perawatannya, menunjukkan pengakuannya dengan menyerahkan pisang atau kelapa
muda kepada dokter. Di kota pantai yang panas, sangat sulit diperoleh es, hawanya begitu
panas dan air kelapa menjadi minuman menyegarkan setelah kesibukan di poliklinik.
Kini di antara para pengunjung poliklinik yang setia, seorang Bugis muda
yang memang miskin hanya mampu menyerahkan sebutir kelapa. Beberapa kali
dia menjelaskan tentang hal ini. Jawaban saya menenangkanya bahwa saya tidak
memerlukan ucapan terima kasih dalam bentuk apapun juga, dan meskipun dia miskin,
dia tidak kekurangan dibandingkan pasien lain. Kini ketika saya kembali ke tempat itu,
setelah menyelesaikan tugas di poliklinik, anak muda itu tidak ada. Saya dipanggil oleh
hakim ke kantor dengan pemberitahuan bahwa “saya harus memberikan kesaksian
atas pencurian sebuah kelapa yang telah dilakukan oleh seseorang”. Saya terburuburu pergi dan menemukan pasien miskin itu duduk di bangku pesakitan, dituduh
“tertangkap basah” ketika dia mencuri kelapa. Dalam interogasi, pencuri itu mengakui
dan dengan bangga berkata telah meunjukkan terima kasihnya kepada tuan dokter
yang baik, dengan memberikan kelapa muda sebagai hadiah. Dia tidak pernah
mengantongi satu senpun. Dia hanya ingin mengambil beberapa butir kelapa dari
tetangganya yang kaya, bukan untuk dirinya melainkan untuk dokter yang baik yang
begitu sering membantunya.
Dia mengakui kesalahannya dan beberapa hari kemudian menjalani hukuman
“krakal”. Dia berkata dengan setengah memohon kepada hakim. Hakim harus
menjatuhkan vonis, memaksa pencuri membayar kembali buah yang dicuri dengan
harga f 0,01 per butir yang semuanya berjumlah 3 sen. Sayalah yang membayar vonis itu
“karena kesalahan Anda dokter, bahwa pencurian ini terjadi”. Kepala pemerintah daerah
mengulangi dengan menatap saya dengan penuh persahabatan. Saya menyetorkan
uang itu dan tidak pernah lagi menyesalinya.
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IV

Kejadian ini berasal dari 1911 – dan dalam buku saku tercatat sebagai
“kebetulan atau kehendak Tuhan?. Ketika diserahi tugas dinas sebagai dokter sipil
atas dua Onderafdeeling yang saling berbatasan di Sulawesi Utara, aturannya
demikian sehingga dengan kedudukan T saya setidaknya seminggu dalam sebulan
harus berangkat ke ibukota Onderafdeeling A yang berjarak 50 paal, guna merawat
pasien poliklinik dan penjara di sana, di samping berbagai jenis penyakit yang pantas
untuk meminta pertolongan dokter. Minggu itu jatuh sebagai yang kedua atau ketiga,
kemudian kembali sebagai minggu terakhir dalam bulan itu, sepenuhnya tergantung
pada peristiwa darurat di T.
Jadi kembali minggu berakhir sehingga aktivitas medis saya di A dibutuhkan dan
saya melakukan perjalanan pulang dengan kereta (ketika itu di sana belum ada mobil
angkutan atau taxi) ke T melalui jalan pos sepanjang 50 paal. Kali ini saya mengutamakan
untuk berjalan malam hari, karena bulan purnama dan selain itu saya bisa berharap agar
kuda saya tidak terlalu letih karena siang hari yang panas. Pada kira-kira tengah jalan,
di daerah pegunungan, muncul “inspirasi” (tidak ada alasan apapun saat itu) untuk
menempuh jalan memutar kecil, melalui sebuah desa kecil yang sebelumnya hanya saya
kenal di peta. Dari kecermatan itu, perubahan jalur ini tidak terjadi sepenuhnya, karena
menjelang pukul sebelas malam, semua rumah di desa itu telah ditutup, lampu dipadamkan
dan selain ronda, tidak seorangpun yang ditemui di jalan, terlepas dari kenyataan bahwa
di sana selain itu saya tidak mempunyai kenalan siapa pun. Saya sungguh terkejut ketika
saya memasuki desa yang damai itu, seorang tua dengan seorang pemuda kecil berjalan
menghampiri saya, dan setelah ia berbicara saya terdiam, sampai dia berkata kepada
saya (dalam bahasa Alfur), ”Tuan, Anda adalah seorang dokter yang hari ini kami tunggu,
datanglah apabila Anda berkenan, bantuan Anda sangat diperlukan”.
Saya segera mengikuti orang itu dan sementara pemuda itu menuntun kereta
dan kuda saya. Saya berjalan di kampung, menyerahkan peralatan kepada pemandu.
Saya segera dibawa ke sebuah rumah kecil dan melihat bahwa orang itu tidak banyak
bertanya. Seorang wanita dalam kondisi gawat, dua kali sebelumnya anaknya lahir
tetapi plasentanya masih tersambung dengan pendarahan sedikit tetapi kental dari
pusarnya yang sudah dipotong talinya.
Untunglah pasien itu mendapatkan pertolongan yang diperlukan, dan dengan
sedikit narcosis, setelah sia-sia “membaca mantera” placenta itu dipisahkan secara
manual. Semua berjalan lancar, tetapi baru setelah saya bermandikan peluh selama
satu jam pada malam hari itu. Setelah meyakini kondisi pasien yang baik, yang bisa
tidur dengan tenang, saya meneruskan perjalanan pulang pada fajar hari. Akan tetapi
saya tidak lupa mengajukan pertanyaan kepada orang tua itu (yang ternyata adalah
dukun terkenal di desa itu, yang bukan kerabat pasien seperti yang sebelumnya saya
duga) bagaimana dia bisa menunggu saya dengan segala ketenangannya demi Tuhan,
sementara tidak seorangpun yang mengetahui jalur perjalanan saya?
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Orangtua itu masih menatap saya dengan berterima kasih tetapi berkata dengan
tenang, ”Oh dokter yang baik, kemarin saya pergi ke tempat tugas untuk menjemput
dokter, seperti yang dinasehatkan oleh kepala desa kepada saya. Akan tetapi…. ketika
saya mendengar suara burung (keyakinan animistis di daerah ini) dan dijelaskan
kepada saya bahwa Anda sedang dalam perjalanan ke desa kami, oleh karenanya saya
menunggu dokter di jalan masuk sebelah barat, karena dokter akan mengunjungi
negori kami dari arah ini”.

Rumah Sakit Panglong
Di Selat Panjang

R

Raden Seno
Dokter Hindia

umah sakit panglong di Selat Panjang (Pantai Timur Sumatra) yang telah ada
sejak 1900, adalah sebuah rumah sakit swasta yang didirikan di bawah dan
dirawat oleh panglong demi kepentingan para kuli mereka. Untuk memahami
kondisi ini, pertama-tama di sini akan diberikan penjelasan singkat tentang apa itu
panglong. Di pulau-pulau sekitar Selat Panjang, di dalam hutan tumbuh berbagai jenis
kayu termasuk dua jenis yang paling disukai karena keawetannya, yaitu sejenis kayu jati
dan yang satunya adalah kayu bakar (punnah). Banyak orang Cina kaya dari Singapura
(tauke) yang biasanya (seperti selalu terjadi) seperti ayam, meminta dan memperoleh
izin dari pemerintah Hindia Belanda untuk bisa menebang kayu, yang setiap tahun
pajaknya mereka bayar, dalam arti mereka memperoleh konsesi penebangan kayu.
Setelah mendapatkan persetujuan itu, mereka bersama kuli-kulinya, yang biasanya
berjumlah 30 sampai 40 orang semuanya orang Cina, di tempat yang cocok di dalam
hutan, yang kebanyakan telah mereka bersihkan sebelumnya, mendirikan sebuah
rumah umum (rumah kongsi) di sini untuk menampung para kuli mereka itu. Setelah
itu mereka mulai menebang kayu (dalam batas-batas tertentu), sejauh mereka mau
dan bisa lakukan. Jika mereka mendapatkan sejumlah kayu tertentu, apakah kayu bakar
(kayu api) atau pohon punnah yang ditebang sebagai balok, maka kayu itu diangkut ke
Singapura dengan sebuah tongkang ( junk Cina). Kayu itu dijual dengan harga mahal
di pasar. Setiap pemukiman itu, sebagai pemegang konsesi penebangan kayu, disebut
sebagai panglong (yang diperoleh dari istilah pancong dalam bahasa Cina, yang berarti
penggergajian kayu).
Menurut dua jenis kayu yang paling disukai, juga terdapat dua jenis panglong,
yakni panglong kayu api (di sini dibuat jenis kayu arang) dan panglong balak (balok),
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yaitu balok dari batang pohon yang dihasilkan dari menggergaji kayu untuk dijadikan
papan. Di seluruh wilayah di bawah Selat Panjang ditemukan 200 panglong (kayu api dan
balak). Untuk mengatasi permasalahan ini, ditempatkan seorang gezaghebber di Selat
Panjang. Tugasnya adalah untuk mengawasi dan mengatur panglong. Secara mutlak
semua diatur dengan kontrak, terutama dahulu seperti yang dijumpai pada perusahaan
besar yang telah memperoleh konsesi (karet, tembakau, teh dan sebagainya). Namun
panglong ini tidak ada sama sekali kontraknya. Dengan demikian, di antara mereka
(hingga sekarang) ternyata masih tidak ada kewajiban untuk melakukan perawatan
medis untuk para pekerja (kuli), setidaknya secara resmi. Akibatnya adalah bahwa
pada hari-hari itu tidak ada kata lain yang lebih keras digunakan, khususnya pelayanan
kesehatan bagi kuli-kuli Cina dari para tauke (majikan). Mereka hanya sedikit sekali
dan tidak berarti, sampai akhirnya semua batasan ditembus dan oleh gezaghebber
ditetapkan bahwa kondisi buruk ini harus segera diakhiri.
Dengan adanya hal itu dia mendirikan sebuah rumah sakit, rumah sakit panglong,
demi kepentingan para kulinya di Selat Panjang. Rumah sakit ini dibiayai dan dikelola oleh
berbagai panglong, yang menurut pendapat saya memang diperlukan dan tampaknya
lebih adil. Untuk itu, setiap panglong empat bulan sekali harus menyediakan sejumlah
dana tertentu sebagai dana rumah sakit panglong sebagai sumbangan yang dikelola
oleh sebuah komisi, dengan tujuan untuk bisa menutup semua biaya eksploitasi.
Saat itu ditetapkan bahwa terutama setiap kuli panglong yang sakit harus
dirawat di rumah sakit panglong. Mungkin saja kondisi yang lebih baik diperlukan bagi
para kuli Cina dan kondisi sakit menjadi beban mereka, sekarang ini jelas bisa diakhiri
tanpa banyak perdebatan. Pada awalnya, semua masih berlangsung secara primitif.
Perawatan pasien diserahkan kepada mandor bumi putra (tanpa ijazah) yang dibantu
oleh beberapa orang asisten Cina. Kemudian, ketika seorang dokter pemerintah
ditempatkan di Selat Panjang, dia diminta agar bersedia membantu tidak hanya
untuk melakukan perawatan pasien yang ditampung di rumah sakit panglong, tetapi
juga harus mengelola rumah sakit itu (termasuk perawatan dan rumah tangganya).
Untuk itu dia menerima tunjangan dari dana rumah sakit. Selanjutnya bersama
gezaghebber sebagai anggota, dia ikut duduk dalam komisi dana rumah sakit yang
disebutkan di atas. Seperti telah disampaikan di atas, pada awalnya semua juga
masih primitif. Gedungnya sangat kecil, hanya beberapa orang pasien yang mampu
ditampung di tempat itu. Selain itu, ada pula apotek. Ruang-ruang terpisah tertentu
seperti sebuah WC, kamar mandi, tidak ada. Semuanya hanya “dititipkan” dalam hutan,
tepat di belakang rumah sakit. Di belakang itu di pekarangan masih ditemukan lobang
tempat menampung air hujan, atau sumur yang kebanyakan sangat dangkal, yang
mengandung air tanah. Dengan air ini, di lobang itu, orang mandi, mencuci pakaian
dan sebagainya, karena semua berfungsi sebagai kamar mandi, tempat cuci dan
semuanya sekaligus menjadi satu. Dengan demikian, dahulu semua tidak berlangsung
sesuai prinsip kesehatan. Setiap orang tanpa kesulitan bisa memahami bahwa mereka
menggunakan air kotor. Jika tidak, semuanya sudah jelas sebagian besar air mengalir
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kembali ke sumur itu. Dari situ air diambil lagi. Jika kita berpikir bahwa air minum untuk
pasien sebelumnya harus disaring dan setelah itu dimasak, juga diambil dari situ (saat
itu tidak ada yang lebih baik). Oleh karena itu, saya pasti tidak perlu lagi menambahkan
untuk menunjukkan kepada Anda bahwa kondisi sehat dalam rumah sakit panglong
saat itu semuanya sangat memprihatinkan.

Kondisi buruk yang tidak lagi tertahankan dan tidak bisa dibiarkan ini, berkat
Tuhan dan melalui para dokter Hindia yang ditempatkan di Selat Panjang, dan
gezaghebber sekarang ini Tuan B. Fillet, telah mencurahkan perhatian pada keburukan
sanitasi di rumah sakit yang juga membuka hati, segera melihat dan berkat aktivitas
dan campur tangannya, juga dalam waktu dekat mengalami perbaikan. Rumah sakit
awal diperluas, karena segera terbukti gedungnya sudah terlalu kecil untuk tujuan itu.
Beberapa pasien (kebanyakan sakit tidak serius) harus dirawat di bawah atap teras dan
di koridor. Jadi praktis disebutkan pasien dibaringkan di luar di alam bebas. Pada kedua
sisi bangunan lama, dibangun sebuah ruang pasien yang masing-masing menampung
sebuah ruang dengan 30 dipan. Pasien memperoleh WC dan kamar mandi terpisah.

GAMBAR 111:Rumah sakit Panglong di Selat Panjang (bangunan utama baru).
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Beberapa sumur dan lobang di pekarangan ditimbun, karena takut bahwa tempat itu
akan menjadi sarang pembiakan nyamuk.
Kondisi ini berlangsung sampai sekitar awal 1917. Perlahan-lahan terbukti bahwa
rumah sakit ini pada saat itu seperti tidak lagi mampu memenuhi persyaratan yang
diajukan dan juga tidak sesuai dengan tujuannya. Pendahulu saya, rekan Sitanala, yang
melalui kesepakatan dan kerjasama dengan gezaghebber yang disebutkan di atas di
Selat Panjang, Tuan Filet, kembali telah membawa perbaikan. Dia memerintahkan untuk
membabat sebagian besar hutan yang terletak tepat di belakang rumah sakit lama. Lahan
satu kilometer persegi yang diperoleh dari situ berbatasan di sisi tenggara dengan laut
(Selat) dan di sisi barat dan selatan dengan hutan rimba. Sementara itu di utara dan barat
kampung-kampung bumi putra setelah itu dibongkar, sehingga terwujud sebuah rumah
sakit baru yang luas dan megah dengan perlengkapan yang dibutuhkan.
Bangunan rumah sakit baru ini, pada saat saya ditempatkan di Selat Panjang,
ternyata belum sepenuhnya selesai. Dengan habisnya dana karena lonjakan harga bahan
bangunan (sebagai akibat perang), bangunan itu sayang sekali harus dihentikan sampai
waktu kembali normal. Bangunan utama seluruhnya terbuat dari kayu, berdiri 1 ½ meter
di atas tanah dan memiliki atap genting (atap seng untuk sementara terlalu mahal
dan atap genting tidak terlalu sulit diperoleh) di sini ditempatkan apotek yang melalui
pintu butulan dihubungkan dengan ruang kerja dokter. Sebagian tempat ini dikelola
sebagai ruang penelitian, sebagian laboratorium tempat penelitian tempat dilakukannya
analisis kimia atas kotoran, air seni, darah, sputum dan sebagainya. Di belakang apotek
ditemukan bangsal pasien yang saling dipisahkan dengan sekat kayu setinggi satu meter.
Setiap bangsal memiliki jalan masuk dan keluar, yang berdiri saling berhadapan. Jalan
masuk dan keluar dari berbagai bangsal muncul dalam deretan ruang panjang yang
saling menghubungkan beranda depan dan belakang dari gedung utama.
Sejak saya tinggal di Selat Panjang, saya memisahkan pasien menurut jenis
penyakit untuk merawatnya. Dengan demikian, saat itu kami memiliki sebuah ruang
untuk pasien internis, sementara ruangan lainnya hanya untuk pasien bedah. Masih
ada sebuah ruang terpisah diperuntukkan bagi penyakit kulit dan kelamin. Pasien TBC
memperoleh bagian terpisah, dengan beranda depannya sendiri, sejenis ruang tidur
yang terpisah dari pasien lain. Bagian TBC ini terletak di pantai timur bangunan utama
dengan memperhatikan fasilitas berjemur. Penyakit menular (yang ditetapkan secara
resmi) seperti kolera, disentri, pes, lepra (hanya sementara) dirawat di barak-barak yang
terpisah 200 meter dari gedung utama, sementara setiap barak diisi oleh antara 4 dan
6 orang pasien, yang seluruhnya terpisah, dipisahkan dari yang lain dengan parit lebar
dan dalam. Pada satu sisi, ruang itu juga dikelilingi oleh hutan rimba.
Barak-barak ini, yang dibangun dengan bahan murah, setelah masing-masing
digunakan, kemudian dibakar. Ruang di bawah bangunan utama (di atas tanah padat)
sebagian digunakan sebagai ruang makan, di mana pasien yang tidak parah sakitnya
bisa menyantap makanannya, dan bisa saling bertemu dengan nyaman, dan sebagian
lainnya digunakan sebagai tempat berjalan-jalan bila cuaca hujan.
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GAMBAR 112: Di ruang Operasi Selat Panjang

Tepat di sebelah kanan gedung utama terdapat kamar operasi. Ini adalah sebuah
ruangan yang memiliki luas 7 ½ kali 6 meter. Lantai dan temboknya dilapis semen
sampai setinggi 1 meter. Sisa dindingnya (kamar ini mempunyai tinggi 405 meter)
seluruhnya dilengkapi dengan kaca tanah putih dengan atap seng. Di kamar ini tersedia
meja operasi, sebuah almari dengan peralatan, sebuah rak dengan bahan perban steril
yang disimpan dalam toples steril, sebuah meja peralatan kecil dan sebuah wastafel
untuk membasuh tangan. Ruang operasi selanjutnya memiliki penerangan dari minyak
tanah. Bagian terdepan bangunan ini, yang dipisahkan dari ruang yang digambarkan
di atas bisa digunakan dengan penyekat setengah kayu dan setengah kaca sebagai
ruang perawatan. Ruangan ini selain tembok di bawah juga mempunyai dinding
kaca hampir seluruhnya terbuat dari kaca tanah biru, untuk mencegah lalat (menurut
pedoman pengelolaan dapur dan sebagainya yang dibagikan oleh Inspektur Kepala,
Kepala Dinas Kesehatan Umum, pasal 4 ayat 3).
Setiap hari poliklinik dibuka untuk melayani semua orang, dengan jadwal
pada pagi hari di ruangan pasien bedah dan bagi penyakit kulit-kelamin, poliklinik lain
(internis, sakit mata dan sebagainya) pada siang hari dibuka di gedung utama. Tepat di
belakang bangunan utama yang dihubungkan dengan bangunan lain melalui sebuah
gang sepanjang 100 meter yang bertutup genting, terdapat dapur. Tidak jauh dari situ
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GAMBAR 113: Ruang Konsultasi Dokter Hindia Selat Panjang

terdapat rumah porter. Tepat di sampingnya terletak kamar mandi, WC dan bagian
ruang yang terletak dekat dengan gedung tua. WC masih menjadi bagian terpisah
seperti dahulu. Tujuannya saat itu adalah untuk membangun WC lain di tempat itu,
dekat dengan laut, di belakang bangunan utama. Sampai saat ini pembuangan kotoran
masih dilakukan dengan sistem tong, yakni dimasukkan dalam tong, dua sampai tiga
kali sehari kotoran itu dilempar ke laut, sementara WCnya setiap hari dua kali digosok
dan dikuras dengan larutan karbol atau kreolin (di belakang kamar mandi sebuah parit
membentang, yang mengalirkan air dari situ ke laut).
Untuk persediaan air, sebuah bak penampungan difungsikan di mana air hujan
ditampung dari atap, yang disimpan untuk kebutuhan musim kemarau. Air hujan di
Selat Panjang adalah air yang kita tunjukkan di atas. Sumur juga ada tetapi kebanyakan
menampung air yang buruk dan kotor. Beberapa kali di tempat itu dilakukan pengeboran
agar dapat diperoleh sumber air yang baik. Akan tetapi selalu tanpa membawa hasil
yang memuaskan. Kekurangan air yang baik, terutama di musim kering, juga menjadi
salah satu kesulitan yang harus kita hadapi di rumah sakit panglong.
Bangunan kecil di samping penampungan air ini diperuntukkan untuk WC.
Namun saya telah mengubahnya menjadi rumah jaga. Di sini pasien yang baru datang
diperiksa dan setelah itu dibagi dalam berbagai ruang menurut penyakitnya. Dengan
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cara ini dicoba untuk menyatukan pasien dengan penyakit menular bersama pasien lain
agar tidak begitu menderita bila disatukan dalam satu ruangan, untuk menekan jumlah
ruang. Bangunan ini melalui gang bertutup atap dihubungkan dengan gedung rumah
sakit lama, yang terpisah menjadi tiga bagian. Ketiga bagian ini disatukan melalui gang.
Bagian paling tengah dicat dengan kapur, masih mewakili rumah sakit lama yang asli.
Dua bagian lain di kedua sisi adalah bangsal yang dibangun pada 1915 dan 1916.
Di bangunan lama ini, sepertiga bagian tengahnya hanya digunakan satu ruang bagi
para pekerja paksa yang sakit. Di bagian sebelah kanan, untuk pasien sakit jiwa yang
dipisahkan apabila ada penghuninya, sebelum mereka dipindahkan ke rumah sakit
jiwa. Bagian lainnya di sebelah kiri difungsikan sebagai gudang.

Tampak bahwa hanya sepertiga bagian tengah dari gedung ini dicat dengan
kapur putih, sementara yang lain tidak. Penyebabnya di sini adalah bahwa bagian lain
tidak cocok untuk itu. Dalam kayu papan, yang digunakan untuk bagunan ruang yang
dibangun kemudian, kadang-kadang banyak ditemukan ngengat. Serangga ini diusir
atau dibunuh dengan siraman minyak tanah. Baru ketika cara terbaik muncul (tenaga
ahli menduga bahwa hal ini bisa dilakukan setelah beberapa saat), pengapuran dan
pengecatan bisa dilakukan. Dari bangunan tua ini masih bisa ditemukan jalan masuk
yang mengarah pada jalan raya utama.
Tepat di depan ruangan saya di Selat Panjang, bangunan rumah sakit tertua ini
dibongkar. Sebagai gantinya di tempat yang sama dibangun sebuah gedung poliklinik

GAMBAR 114: Apotik di Rumah Sakit Baru Selat Panjang
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baru (yang letaknya lebih dekat dengan jalan raya) dan tempat tinggal kuli, sebuah
ruangan lebar tempat para kuli Cina yang sudah sehat ditampung untuk pengiriman
kembali ke panglong mereka. Ruang poliklinik baru dan tempat penampungan kuli ini
saling dipisahkan dengan sebuah jalan pintas sempit, jalan menuju kompleks rumah
sakit lainnya dan ditutup dengan atap bersambungan.
Kira-kira sebulan sebelum kepergian saya dari Selat Panjang, bangunan bagian
ruang yang baru telah diselesaikan, terletak di belakang bangunan utama dan sangat
dekat dengan laut. Sementara itu, WC dan kamar mandi baru khusus pasien sedang
dirancang. Perlahan-lahan dengan ganti rugi kecil, di rumah sakit panglong juga
dirawat pekerja paksa yang sakit, anggota polisi bersenjata, masyarakat bumi putra
(Kesultanan Siak Sri Indrapura), di samping anggota masyarakat lainnya yang miskin
baik orang Cina maupun bumi putra, bisa dirawat secara gratis.
Jumlah pasien yang dirawat sehari-hari berkisar antara 60 dan 70 orang,
kadang-kadang bisa lebih banyak (bahkan sampai 120 orang). Kebanyakan adalah
pria. Baru pada waktu belakangan ini ada juga wanita (Melayu). Di antaranya beberapa
kasus kehamilan normal berlangsung di rumah sakit ini. Hal ini berarti peningkatan
pemahaman yang penting untuk Selat Panjang. Mereka telah mengetahui bagaimana
mentalitas orang Melayu (di daerah saya) pada umumnya dan khususnya kaum wanita
telah berubah. Kefanatikan agama tetap ada pada mereka, yakni masih tertanam dalam.
Juga ini dianggap sebagai reklame penting bagi metode kedokteran Barat di wilayah
ini. Namun demikian, poliklinik ini tetap dikunjungi oleh banyak orang.
Mengenai jenis penyakit, kami mendapatkan beragam penyakit yang kita rawat.
Di samping penyakit umum seperti malaria, demam, beri-beri, TBC dan sebagainya,
juga dijumpai penyakit jantung, nefritis. Pasien syaraf juga sudah mulai ditemukan.
Sangat banyak pasien sakit kulit, seperti kudis Dayak, versikolor pitiriasis, scabies yang
menjadi prioritas utama pengobatan. Tentang penyakit kelamin, lues adalah yang paling
banyak muncul. Selanjutnya, kepada pasien diberikan pertolongan, baik luka-luka yang
disengaja (kedokteran kehakiman) maupun yang tidak disengaja (kecelakaan dalam
penebangan kayu, digigit hewan liar; buaya, harimau, babi liar). Mereka disediakan
makanan dan perlengkapan lainnya, terutama kasus bedah mendesak. Juga sakit mata,
radang pada mata, dan di sini sangat banyak trachoma, kita sering melihat pasien
penyakit mata ini dirawat di sini.
Di rumah sakit ini selanjutnya terdapat persediaan obat-obatan pemerintah,
yang disiapkan oleh Dinas Kesehatan Umum di daerah saya. Akhirnya, saya masih
ingin menyampaikan bagaimana susunan pegawai saat itu yang digaji dari dana
rumah sakit panglong. Dinas farmasi diisi oleh dokter Hindia. Hanya resep sederhana
yang bisa dibuat oleh mandor bumi putra. Memang dia tidak berijazah tetapi telah
pengalaman selama 23 tahun di sini dan rumah sakit lain memberinya suatu rutinitas
demikian sehingga ia bisa dipercaya. Selain itu, dia adalah ahli narkotika apabila
operasi harus dilakukan. Administrasi harian di rumah sakit panglong dikerjakannya
juga, yang dibantu oleh seorang penulis Menado, yang memahami sedikit bahasa
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Belanda. Sebagai tenaga perawat, kami memiliki seorang koki Cina (yang dianggap
bisa mengetahui selera rekan-rekan sebangsa dan sekampungnya), karena kebanyakan
pasien masih terdiri atas orang Cina. Selanjutnya, saat itu saya masih menemukan dua
orang Melayu dan seorang Cina sedang dididik menjadi perawat, yang juga terakhir
berfungsi sebagai porter. Semua orang ini menunjukkan kerajinan dan semangat tinggi
dalam pekerjaannya, yang dikatakan demi kehormatan mereka, beberapa dari mereka
bahkan dengan semangat pengorbanan diri. Namun kekurangan tenaga perawat yang
terdidik sering sangat terasa di semua bidang (di sekolah, kami telah mempelajari sisi
yang sangat berbeda: apa perbedaan dengan praktik di luar, praktek (tidak jarang di
dalam hutan) tempat kami biasa mengirimkan dokter Hindia). Juga oleh pengurus
rumah sakit panglong, permasalahan yang menyangkut perawatan ini sering cukup
mencolok, akan tetapi kami terbentur pada pertanyaan ”Bagaimana dan di mana kami
menemukan orang-orang itu?”. Kemudian juga ditempuh jalan lain, yakni melalui para
pemuda baik keturunan Melayu maupun Cina, untuk dididik menjadi perawat pasien.
Dua kali per minggu kursus perawatan pasien diberikan oleh dokter Hindia, tidak hanya
secara teoretis tetapi juga secara praktis. Bahasa pengantar sini adalah Melayu. Tetapi
sayang sekali bahwa animo dari penduduk tidak terlalu besar. Orang Melayu di daerah
ini (benar atau tidak) jauh lebih suka pergi ke hutan karet, orang Cina masuk hutan
sagu (pada saat kelangkaan pangan, produk ini sangat disukai dan sebagai akibatnya
sering mahal harganya).
Untuk pembersihan dan perawatan pekarangan dan WC, dipekerjakan dua
tukang kebon Cina. Bagian orang meninggal di rumah sakit, jika tidak ditangani oleh
dokter sendiri, dikerjakan oleh juru perban yang sekaligus menjadi kepala bagian, di
bawah pengawasan dokter Hindia. Tiap tahun, pemeriksaan mayat kehakiman dihitung,
rata-rata antara 30 dan 40 mayat dibedah. Tahun-tahun belakangan ini benda-benda
menarik ditemukan dalam proses pembedahan, dan kami sejak awal telah mempunyai
koleksi di museum patologi-anatomi dalam ukuran kecil.
Tinjauan atas semuanya yang terjadi di rumah sakit tergantung pada urusan
dokter Hindia. Dengan ini cukup diingat bahwa rumah sakit ini sampai sekarang tetap
menerima subsidi pemerintah. Pendeknya, seperti yang saat itu terjadi, tentang rumah
sakit panglong ini bisa dikatakan bahwa meskipun sudah lama tidak harus disamakan
tetapi mengingat kondisi sulit yang terjadi, setiap orang bisa menunjukkannya. Dari
situ juga terbukti bahwa dengan sedikit keinginan baik (dan sejumlah uang tertentu)
banyak hasil baik bisa dicapai menuju perbaikan kondisi buruk di bidang kesehatan
sosial.
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Kedokteran Barat
Di Pantai Barat Sumatra
Zainal

A

Dokter Hindia

da suatu kenyataan bahwa kedokteran Barat di Hindia Belanda masih belum
mendapatkan ketenaran seperti yang diharapkan. Ini diduga berasal dari
berbagai kondisi. Suatu faktor penting dan mungkin yang utama adalah belum
dikenalnya oleh sebagian besar penduduk metode pengobatan Eropa. Di tempattempat dan daerah-daerah tempat rakyat telah mengenal cara pengobatan modern,
orang bisa menyatakan bahwa gelombang penduduk bumi putra menuju rumah sakit
tradisional dan poliklinik yang dibuka untuk mereka sangat besar. Kadang-kadang
karena kurangnya tempat, kita terpaksa menolak penampungan pasien yang tidak
serius di berbagai poliklinik kecil.
Di beberapa wilayah tempat penduduk sangat menghargai metode pengobatan
Barat dalam ukuran yang memadai, pemerintah menyediakan sarana pengobatan yang
dianggap tidak memadai dan mereka meminta tambahan dokter dan rumah sakit. Yang
termasuk wilayah ini di antaranya adalah Pantai Barat Sumatra. Sampai beberapa tahun
ini di sana Dinas Kesehatan Rakyat hampir selalu dipimpin oleh perwira kesehatan.
Juga disampaikan bahwa dokter ini di samping aktivitas dinas mereka tidak mampu
mengelola seluruh Dinas Kesehatan Rakyat. Akan tetapi di tempat-tempat di mana
desakan penduduk untuk bantuan kedokteran Barat masih ringan, pengelolaan ini
dianggap cukup memadai.
Pada tahun-tahun belakangan ini orang-orang di Sumatra Barat menyatakan
bahwa kebutuhan untuk pertolongan kedokteran modern meningkat pesat sehingga
penduduk meminta pengiriman lebih baik dan penempatan dokter khusus dalam Dinas
Kesehatan Rakyat. Melalui pemisahan dinas ini dari kedokteran militer, diharapkan
bantuan kepada orang bumi putra akan lebih tepat sasaran. Dinas Kesehatan Rakyat
yang hanya memiliki dokter yang terbatas, sebaliknya tidak selalu mampu memenuhi
harapan penduduk dengan cara yang diinginkan. Bila oleh dinas itu penempatan
seorang dokter juga dianggap perlu, di sana juga secara permanen seorang dokter
Hindia ditempatkan. Tetapi untuk Afdeeling Agam, di mana di Fort de Kock orang
masih bisa meminta jasa dari seorang perwira kesehatan, penempatan seorang dokter
Hindia untuk sementara tidak dianggap penting. Karena kini Afdeeling Agam di wilayah
ini merupakan daerah terpadat penduduknya dibandingkan di tempat lain. Mereka
berusaha menghargai kedokteran ini, terbukti bahwa bantuan yang diberikan oleh
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perwira kesehatan itu dirasakan oleh masyarakat sangat kurang. Sehubungan dengan
jasa-jasanya sendiri, dia hanya bisa mencurahkan sebagian kecil waktunya untuk
mengelola suatu poliklinik lokal demi kepentingan penduduk, sementara bantuan
poliklinik di berbagai nagari di daerahnya mutlak tidak ada.
Karena penduduk kini tidak lagi menganggap kondisi ini sesuai dengan
kepentingan pengobatannya, suatu desakan kepada pemerintah negori dilakukan
untuk mewujudkan, jika perlu dengan pengeluaran keuangan, agar di Fort de Kock
ditempatkan seorang dokter Hindia, di mana pasokan medis demi kepentingan
penduduk akan lebih terlayani. Pada 1921 oleh dana pasar di Fort de Kock, juga suatu
permohonan diajukan kepada Dinas Kesehatan Rakyat agar bisa menempatkan seorang
dokter Hindia pemerintah di tempat yang disebutkan oleh Afdeeling Agam, lebih
disukai yang berasal dari Agam sendiri. Dana itu juga menawarkan untuk membangun
dan mengelola sebuah rumah sakit kecil nagari di tempat tersebut. Gaji dokter sampai
jumlah maksimal tertentu ditanggung oleh mereka, sementara biaya pengangkutannya
dibayar dari fasilitasnya sendiri.
Hampir setiap nagari, ikatan desa, di Pantai Barat Sumatra memiliki sebuah pasar
yang menjadi sumber penghasilan tetap untuk desa. Dana ini pertama-tama digunakan
untuk perawatan pasar itu sendiri dan setelah itu untuk urusan yang penting bagi
desa. Jadi, oleh berbagai dana pasar setiap tahun subsidi diberikan kepada sekolah
desa, lembaga industri seni bumi putra dan sebagainya. Demi kepentingan fasilitas
pengobatan yang disediakan untuk penduduk, belum ada dana yang disediakan oleh
nagari sampai beberapa tahun. Suatu pemikiran dari pengelolaan dana pasar atas uang
pasar akan bermanfaat demi kepentingan pelayanan pengobatan penduduk. Ide ini
mendapatkan sambutan yang baik oleh pemerintah Eropa, sehingga bisa dipastikan
bantuan dari pemerintah.
Kepala Dinas Kesehatan Rakyat yang sekarang ini menganggap waktunya tepat
untuk menempatkan dokter pemerintah di Fort de Kock, pada 1922 bermaksud untuk
mengangkat dokter Hindia pemerintah di tempat itu, yang khususnya berasal dari
Afdeeling Agam. Penawaran dana pasar oleh kepala dinas tersebut sebaliknya tdak
sepenuhnya bisa diterima. Diketahui bahwa semua dampak keuangan dari perencanaan
tersebut akan ditanggung oleh dana pasar, dengan pengecualian gaji dokter Hindia
dan biaya obat-obatan yang untuk sementara masih harus ditanggung oleh negara.
Pada tahun yang sama, suatu pos penting disishkan dari dana pasar di Fort de
Kock untuk membangun dan mengelola rumah sakit kecil. Sebuah lahan yang cocok
untuk itu telah ditemukan, ketika secara tak terduga muncul suatu kompleks bangunan
yang dimiliki oleh dana pasar. Atas nasehat penjabat Inspektur Dinas Kesehatan Rakyat
di Padang, yang menganggap kompleks ini cocok setelah dilakukan perombakan yang
diperuntukkan bagi sebuah rumah sakit sementara, pembangunan sebuah rumah sakit
baru yang mahal ditolak dan kompleks yang ada tersebut diubah menjadi rumah sakit
sederhana.
Pegawai pembantu yang digaji oleh dana pasar, untuk sementara terdiri atas
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seorang pembantu poliklinik, seorang pembantu rumah sakit dan seorang pembantu
apotek. Akan tetapi ketika terjadi kenaikan jumlah pasien, diperlukan perawatan yang
lebih baik, ditempatkan Pimpinan dinas di rumah sakit nagari dan mantri perawat
berijazah kelas-1. Sementara itu beberapa bulan setelah itu tenaga akan dilengkapi
dengan mantri perawat berijazah. Dua tenaga terakhir untuk sementara masih tetap
ditanggung oleh pemerintah.
Penempatan dokter Hindia di Fort de Kock terbukti tidak berlebihan, karena
poliklinik dan rumah sakit bisa merasa bangga dengan kunjungan pasien yang
meningkat. Juga gelombang pasien menuju poliklinik penduduk yang dibuka di luar
kota sangat memuaskan. Penerimaan pasien di poliklinik luar dilakukan pada mulanya
di rumah-rumah nagari yang sudah rapuh, yang tidak bisa membangkitkan kepercayaan
pada keampuhan pengobatan modern. Oleh karena itu, pengurus dana pasar juga
segera menyatakan bersedia untuk membuat bangunan poliklinik yang baik di Baso,
Tilatang dan Matur, dan pada pertengahan pertama 1924 dokter Hindia ditempatkan
di sebuah bangunan batu yang megah dan bersih, yang pasti membawa dampak
sangat menguntungkan pada pengetahuan penduduk tentang pengobatan Barat.
Juga di afdeeling lain dari wilayah ini terbukti penduduk tidak menolak bantuan
kesehatan. Jadi Fort van der Capellen saat itu juga memiliki rumah sakit nagari sendiri,
sementara Payakumbuh pada akhir 1922 telah menyiapkan kompleks rumah sakit,
yang lembaganya juga dibangun dan dirawat dengan dana pasar afdeeling itu. Di

GAMBAR 115: Rumah Sakit Negari di Fort de Kock.
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Solok juga belum ada rumah sakit nagari. Berbagai nagari di afdeeling ini besepakat
untuk membangun sebuah rumah sakit sendiri. Pada poliklinik yang didirikan pada
awal tahun ini di Lubuk Basung dan Tiku, yang kini nagarinya termasuk daerah dokter di
Fort de Kock, orang-orang menginginkan mantri perawat berijazah sebagai pembantu
dan nagari yang disebutkan di sana harus membayar sendiri gaji perawat itu, dan di
tempat-tempat itu kemudian ditempatkan juga tenaga berijazah.
Sehubungan dengan munculnya wabah penyakit mata di Afdeeling Agam,
dokter Hindia pertama yang ditempatkan di sini adalah penulis sendiri. Saya dua kali
per minggu mengunjungi poliklinik khusus bagi perawatan sakit mata di Fort de Kock.
Khususnya di antara penduduk IV Koto banyak trakhom yang muncul. Di samping itu
di antara pasien mata lain ditemukan banyak kasus yang hanya bisa ditolong dengan
jalan dioperasi. Mengingat operasi mata hanya bisa dilakukan oleh dokter mata yang
cakap, pasien tersebut harus dikirim dengan setandan tebu. Batavia untuk orang-orang
ini terpisah begitu jauh dari tempat tinggal mereka, sehingga mereka tidak mungkin
bisa dikirim untuk dirawat dan dioperasi di sana. Keberadaan seorang dokter mata di
Pantai Barat Sumatra terbukti sangat diperlukan.
Ketika saya masih mendengar dari rekan-rekan di wilayah ini bahwa di daerah
mereka juga banyak ditemukan pasien mata. Yang perlu dipertimbangkan untuk
bagian khusus sakit mata, saya merasa yakin bahwa penempatan seorang dokter

GAMBAR 116: Gedung Poliklinik Tilatang (dokter Hindia Zainal).

266

mata di Padang berarti bukanlah merupakan barang mewah. Saya juga pada mulanya
mendapatkan kesempatan terbaik untuk bisa berbicara tentang masalah ini dengan
inspektur Dinas Kesehatan Rakyat di Padang. Dari beliau saya mengetahui bahwa
persoalan ini jauh sebelumnya telah menarik perhatiannya dan pimpinan dinas untuk
sementara menganggap dokter mata lebih penting saat itu ditempatkan di tempat lain.
Akan tetapi apabila saya bisa menyebutnya seseorang yang bisa ditempatkan sebagai
dokter mata di Padang, maka dia diduga bisa bertugas dengan baik, yang menangani
pengobatan di Pantai Barat. Kebetulan saya mengetahui bahwa bekas rekan saya dr.
M. Sjaap telah menyelesaikan tugas belajarnya di Belanda dan pada saat itu siap untuk
kembali ke Hindia. Dokter tersebut telah dikenal sebagai dokter Hindia di pantai barat
sebagai dokter mata yang cakap. Selanjutnya dia adalah seorang putra daerah dan
dengan demikian dialah orang yang paling cocok yang bisa mendapatkan kepercayaan
dari penuduk. Oleh karena itu saya, segera bisa meminta perhatian dari Kepala Dinas
pada dokter mata itu. Memang berkat usul dr. P. Rikkers, Inspektur Pantai Barat Sumatra
saat itu, dr. Sjaaf saat kedatangannya di Hindia ditempatkan sebagai dokter mata di
Padang.
Penempatan ini segera terbukti mampu memenuhi kebutuhan itu, karena pada
bulan-bulan pertama perkembangan pasien mata ke Padang sangat memuaskan.
Pada mulanya pasien operasi oleh dokter mata dibawa dan dirawat ke rumah sakit
militer. Bagi banyak pasien Melayu selalu ada berbagai keberatan untuk dirawat di
sebuah rumah sakit militer. Untuk bisa memenuhi keinginan pasien ini di daerah saya,
saya juga mengusulkan kepada dokter mata untuk mengoperasi pasien mata saya di
Fort de Kock dan perawatannya diserahkan kepada saya lebih lanjut. Terhadap hal
ini untunglah dokter mata tidak keberatan, sehingga saat itu pada bulan ini dia bisa
datang mengoperasi di rumah sakit saya. Kedatangan ahli mata ini juga dimanfaatkan
oleh orang-orang untuk bisa memeriksakan mata mereka yang dilakukan oleh dokter
spesialis.
Seperti telah disampaikan pada penjelasan di atas, dokter mata tidak memiliki
rumah sakit mata. Dari sini segera muncul suara untuk meminta kepada pemerintah
sebuah rumah dinas untuknya. Tuan Whitlau, yang saat itu menjabat sebagai
Gubernur Pantai Barat Sumatra, justru menjamin bahwa sehubungan dengan
tindakan penghematan yang dilaksanakan, tidak ada peluang bahwa pemerintah bisa
mengabulkan permohonan yang diajukan. Jika orang ingin memiliki sebuah klinik mata,
maka penduduk harus membangunnya sendiri. Sebuah organisasi yang dibentuk yang
bertujuan untuk membangun dan merawat rumah sakit mata yang harus ditanggung
melalui kerjasama individu.
Segera setelah itu di Padang organisasi yang dimaksudkan di atas didirikan.
Di mana-mana organisasi ini terbukti bisa diterima dengan penuh perhatian. Banyak
perusahaan dagang Padang yang menyanggupi untuk menyumbang uang, sementara
salah satu dari mereka menyediakan sebidang tanah untuk organisasi, yang lahannya
sangat cocok untuk pembangunan sebuah rumah sakit. Juga penduduk bumi putra
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GAMBAR 117: Kunjungan Poliklinik pada hari Poliklinik
oleh Dokter mata Pemerintah di Fort de Kock.

ikut terlibat. Lebih dari 160 nagari memberikan subsidi dari dana pasar untuk pendirian
klinik. Sementara untuk perawatannya mereka memberikan sumbangan tahunan,
berkisar dari dua puluh lima sampai dua ratus lima puluh gulden.
Berkat ketekunan pengurus organisasi dan kerjasama dari Tuan Whitlau, pada
pertengahan pertama 1925 poliklinik mata yang dibangun dan didirikan sudah bisa
digunakan. Berkat Tuan Whitlau yang ternyata harus disebut sebagai bapak dari
lembaga ini, organisasi tersebut bisa memperoleh sukses besar. Kemudian orang
memberi nama Yayasan Whitlau pada organisasi ini. Klinik yang dipimpin oleh dokter
mata di atas, pada awal keberadaannya bisa bangga dengan jumlah pasien yang
banyak. Dari keterangan di atas terbukti bahwa penduduk bumi putra tidak menolak
bantuan kesehatan Barat, asalkan mereka mengenal manfaatnya. Dokter bumi putra
karenanya harus menganggap sebagai kewajiban yang utama dan mulia melalui
tindakannya yang cerdas, sabar, tidak materialis dan bekerja serius di antara penduduk
untuk membuat propaganda dan membangkitkan kepercayaan yang dibutuhkan demi
karya kita yang indah.
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i rumah sakit mata di Ngawi, ditempatkan dokter Hindia yang memilih
kedokteran mata sebagai bidang keahliannya. Hal ini sungguh menyenangkan.
Di sana hampir selalu ditemukan pekerjaan medis. Aktivitas administratif yang
menyita sebagian besar waktu kebanyakan dokter di rumah sakit kecil lainnya hampir
tidak ada. Pekerjaan kedokteran mata memberikan banyak kepuasan. Kita melihat hasil
karya mereka. Senyuman lebar yang tersungging pada wajah seorang pasien katarak
yang dioperasi, yang bisa dilihat dengan sebuah kaca pembesar, menjadi upah terbesar
yang diterima oleh seorang ahli mata.
Jumlah pasien yang harus dirawat dapat dikatakan sangat banyak. Poliklinik saja
setiap hari dikunjungi antara 30 dan 40 orang pasien, sementara jumlah penderita
mata di bangsal rata-rata 100 orang. Dengan kedatangan saya di Ngawi, saya mencoba
untuk memeriksa sendiri pasien-pasien itu dan merawatnya. Akan tetapi segera
saya merasakan tidak mempunyai cukup waktu, sehingga sebagian besar pekerjaan,
pekerjaan rutin, saya serahkan kepada pegawai.
Sakit mata yang harus dirawat adalah trachoma yang mencakup kira-kira 90%
dari seluruh jumlah pasien mata, dan kebanyakan dengan komplikasi. Pasien datang dari
seluruh Jawa Tengah tetapi tidak jarang bahwa kita menerima pasien dari ujung Jawa
Timur dan bahkan dari kota Surabaya. Ngawi kini sangat terkenal di antara penduduk
bumi putra. Ngawi terutama dikenal oleh karya perintis dr. Weijns, dr. Gerritsen, dan
dokter-dokter Hindia Soewarno, Sjaaf, Agoesdjam dan lain-lain yang bekerja di antara
mereka.
Tetapi letak Ngawi sebagai pusat perawatan mata menjadi sangat tidak praktis,
karena sangat sulit dijangkau. Halte kereta api yang paling dekat adalah Paron, kira-kira
6 paal jaraknya dari Ngawi. Bagi para pasien bumi putra yang membutuhkan, yang tidak
bisa membayar kereta kuda, merupakan suatu beban untuk menempuh perjalanan di
jalan yang berdebu setelah perjalanan dengan menggunakan kereta selama beberapa
jam sejauh 6 paal di bawah terik matahari, sebelum mereka mencapai tempat tujuan.
Rencana untuk membuka sebuah jalur trem di sepanjang Ngawi menurut yang saya
dengar, kembali ditunda. Seperti telah dikatakan di atas, banyak orang menderita sakit
mata terutama trachoma, dan yang dirawat kebanyakan dengan komplikasi. Sering
mereka harus dirawat selama berbulan-bulan sebelum mereka bisa dioperasi.
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Jumlah operasi setiap tahun yang dilakukan di Ngawi sangat banyak. Dalam
waktu tiga tahun ketika saya berada di sana, setiap tahun rata-rata saya melakukan
700 operasi. Mayoritas adalah operasi entropion. Kebanyakan metode yang saya
gunakan adalah menurut Snellen, meskipun menurut Panas dan pada masa terakhir
saya tinggal juga metode Blascovics sangat banyak saya ikuti. Namun, tidak sedikit
yang harus diulang operasinya, terutama ketika saya mengoperasi terlalu awal dan
trachoma masih belum sepenuhnya bersih, disusul oleh keinginan pasien yang ingin
segera kembali pulang ke rumahnya. Setiap tahun rata-rata hanya antara 15 dan 20
operasi katarak yang saya lakukan, sementara operasi harian dilakukan untuk kasus
gangguan penglihatan.
Saya baru menemukan glukoma ketika mata sama sekali buta. Penyimpangan
retina dan korioidea yang menarik sangat jarang muncul. Juga tentang gangguan
iris sangat sedikit yang ditemukan. Gangguan mata karena gonorhoe tidak jarang,
tetapi kebanyakan sudah dalam stadium lanjut. Misalnya saya ingat seluruh keluarga,
seorang ibu dengan tiga anaknya tetapi hanya pada satu orang anak yang ditemukan
gangguan daya pandang. Tidak hanya kasus baru tetapi juga yang sudah lebih lama
dari gangguan ini segera mengarah pada penyuntikan susu.
Trachoma awal atau trachoma tanpa komplikasi jarang dirawat. Selama orang
Jawa biasa masih bisa melihat dan masih bisa bekerja untuk menunjang kehidupannya,
mereka tidak mau meninggalkan rumah dan desanya, apalagi untuk jangka waktu
lama. Sehubungan dengan ini, menurut dugaan saya, untuk daerah di Jawa yang
terserang trachoma, sangat bermanfaat ketika mantri perawat kelas-1 yang kini
bertindak sendiri, juga dididik untuk mengenali dan merawat trachoma. Kasus-kasus
yang dipertimbangkan untuk operasi masih bisa dikirimkan. Seperti sekarang ini, kami
mendapatkan orang-orang yang baru dirawat setelah matanya hampir hilang.
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etika saya di sini, saya baru bisa mencurahkan sepatah kata tentang permasalahan
di atas. Saya melakukan ini agar bisa menegaskan kesan saya di luar Jawa dalam
buku kenangan STOVIA. Setiap dokter yang telah bekerja di rumah sakit pusat
di kota besar, melalui pengalaman, mengetahui betapa berbedanya lingkungan kerja
ketika dia datang untuk tinggal di kota-kota kecil yang letaknya jauh. Jika dalam kasus
pertama terutama dia mencurahkan perhatiannya pada pasien dan perawatan, dalam
kasus kedua dia juga perlu memperhatikan adat dan kebiasaan lokal penduduk. Jika
orang sering mengalami kesulitan karena rendahnya tingkat perkembangan dan
peradaban beberapa kelompok penduduk, tidak jarang mereka terbentur pada berbagai
persoalan, khususnya dari sudut pandang keagamaan. Saya khusus memperhatikan
agama Islam yang di Hindia menduduki posisi sangat penting. Dengan ini perlu segera
disampaikan bahwa bukan agama yang harus dipersalahkan, melainkan kefanatikan
yang muncul sebagai akibat dari kurangnya pemahaman. Tampaknya tidak perlu
bagi saya untuk mengutip contoh di sini. Setiap dokter di pedalaman biasanya ikut
merasakannya. Akan tetapi kita tidak perlu terlalu ragu terhadap semua itu. Ketika
kita bisa menyelami mentalitas pasien kita dan mempertimbangkan pandangan yang
tertanam, maka kita tidak perlu terlalu takut akan kekecewaan yang akan kita terima.
Meskipun pemberantasan takhayul yang memadai tidak mungkin terjadi, akan
bermanfaat bagi saya untuk bisa membuat penduduk menyadari tentang kesalahan
pandangan mereka. kita semua tahu bahwa banyak penyakit yang sering oleh kalangan
bawah penduduk diduga berasal dari keracunan, kekuatan gaib dan roh jahat yang
hanya bisa diperangi dengan menggunakan kekuatan dukun. Kumpulan dukun ini
pasti masih memiliki pengaruh yang luas pada penduduk dan kebanyakan para dukun
itu juga masih sangat dihormati. Sangat jelas di antara mereka ada pengamat yang
baik, yang memiliki pengetahuan kemanusiaan tinggi. Juga tidak jarang terjadi bahwa
bantuan seorang dokter baru dipanggil pada saat terakhir, ketika pasien tidak lagi bisa
sembuh setelah pergi ke dukun.
Dalam Al- Quran tercatat bahwa setiap Muslim saat sakit harus dirawat oleh
tenaga yang berwenang. Ketentuan ini tampaknya menjadi sarana yang cocok bagi saya
untuk bisa membuat manusia yang fanatik melihat kesalahan cara bertindak mereka.
Kami tidak perlu mengenal agama Islam secara mendalam, untuk bisa membawa
pemahaman ini pada orang dusun sederhana. Bila dokter Hindia (terutama bumi putra)
bisa banyak bergaul dengan penduduk bumi putra di tempat kerja mereka dan bisa
lebih memahaminya, penerangan yang dimaksudkan di atas menjadi bagian dari tugas
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kita. Disampaikan bahwa pengetahuan kemanusiaan dan kesabaran diperlukan agar
bisa meraih keberhasilan ini.
Sehubungan dengan dukun wanita (saya maksudkan bidan bumi putra yang
tidak terdidik) saya kira bisa disampaikan berikut ini. Berapa banyak kasus kematian saat
melahirkan yang terjadi di antara wanita bumi putra, secara statistik sulit dilaporkan.
Akan tetapi kami hanya mengetahui bahwa kasus ini sering terjadi. Salah satu alasan
terpenting bahwa wanita bumi putra tidak mau meminta pertolongan medis, pasti
malu untuk dirawat oleh tenaga pria. Di kalangan penduduk bawah yang belum maju,
hal ini bisa dipahami. Ditinjau dari sudut pandang ini, pendidikan bidan bumi putra
belum cukup mendasar. Akan tetapi memerlukan waktu yang lama sebelum jumlahnya
cukup banyak untuk bisa memenuhi kebutuhan ini.
Mereka yang telah membantu seorang dukun saat kelahiran, mengetahui sarana
berbahaya apa yang kadang-kadang digunakan untuk membuat bayi lahir, dan sering
sekali penghargaan besar diberikan kepada nasehat yang diberikan oleh dukun. Tugas
kita adalah tidak hanya membuat penduduk memahami ancaman itu tetapi juga
kesalahan pandangannya. Memang ini bertentangan dengan agama ketika seorang
wanita Islam bergaul dengan pria lain yang bukan suaminya, tetapi saat sakit dan
melahirkan, menurut agama ini mereka wajib meminta bantuan orang yang berwenang
dan dokter.
Sayang sekali, dalam praktik hal ini sedikit diungkapkan. Pada setiap tempat dan
dusun ada dukun yang pasti sudah lama akan diminta nasehatnya. Untunglah di antara
mereka juga ada orang-orang yang memiliki pandangan yang luas, yang bersedia
menerima nasehat yang baik. Dalam kondisi seperti ini kita bisa memetik keuntungan,
menunjukkan kepada mereka beberapa gejala penting dan berbahaya pada setiap
proses melahirkan. Jika dilakukan pada saat yang tepat, perlahan-lahan sejumlah kecil
pengetahuan akan terkumpul dalam benak mereka dan lama kelamaan kepercayaan itu
akan diperoleh. Ketika orang tidak segera merasa takut karena kecewa, maka dengan
cara yang digambarkan di atas, mereka pasti bisa mengambil langkah lebih lanjut ke
arah yang lebih baik.
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udah sangat dikenal bahwa pada tahun-tahun tertinggi pendidikan STOVIA, di
samping teori, praktik juga diberikan. Tidak semua mata pelajaran memberikan
kesempatan yang baik untuk bisa mengamati masyarakat bumi putra dan murid
yang pada saat ini siap untuk meninggalkan sekolah setelah lulus menjadi dokter Hindia.
Mereka hanya bisa menatap sebentar kepada kondisi kehidupan masyarakatnya yang
sering kali sangat berbeda, suatu masalah yang sangat penting, karena mereka dianggap
sebagai pelaksana tugas sebagai dokter Hindia. Dari mata pelajaran yang memberikan
kesempatan kepada murid tingkat lanjut, pasti bisa disebutkan: “ilmu kebidanan”. Mata
pelajaran ini selama belajar memberinya kesempatan untuk melakukan percobaan
dalam memberikan pertolongan, kerawanan hidup dan pelaksanaan kewajiban dan
yang penting, untuk mengetahui kondisi internal masyarakat. Hal ini terjadi karena
untuk kepentingan praktis dari pelajaran ini dokter Hindia dikirim langsung ke kampung
untuk memberikan bantuan bila diperlukan atau diminta.
Orang luar tidak akan berpikir bahwa hal ini terjadi tanpa persiapan. Ini baru
terjadi ketika murid STOVIA setelah setahun pendidikan praktek di Rumah Sakit Umum
Pusat dan rumah sakit militer mendapatkan ketrampilan yang memadai, setelah
setidaknya beberapa kali membantu persalinan di bawah pengawasan seseorang yang
berwenang. Jadi murid datang dengan menggunakan sebuah ungkapan Belanda: “Agar
es segera mencair”.
Pemberian bantuan persalinan dilakukan tanpa kepentingan apapun. Baik
bantuan selama persalinan maupun perhatian perawatan dilakukan juga tanpa
pamrih. Bahan pembalut yang diperlukan disediakan oleh sekolah dan setiap wanita
hamil yang meminta bantuan STOVIA masih bisa memiliki uang untuk membelinya.
Suatu aturan yang bagus tanpa terkecuali sangat cocok bagi orang miskin. Sebagai
percobaan kecil demi terpenuhinya kewajiban yang bisa ditunjukkan oleh murid,
tampak pada kenyataan bahwa dia tanpa pengawasan langsung, mereka bisa dikirim
ke kampung yang dianggap sangat membutuhkan. Tidak mengherankan bila murid
bisa melihat sendiri bahwa dia juga tanpa pengawasan memenuhi kewajibannya dan
harus melaksanakannya dengan baik. Setidaknya, keesokan harinya atau lebih tepat
setiap hari dia harus secara sukarela mengunjungi wanita hamil dan memperhitungkan
kondisi selama kehamilan itu. Kondisi seperti ini berlangsung sampai tibanya hari
persalinan. Bila terjadi kelalaian, hal ini dianggap tidak menunaikan kewajiban.
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Tidak dipatuhinya kewajiban lebih lanjut yang biasanya diikuti dengan teguran,
nantinya menjadi sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan di kampung dalam
kaitannya dengan tugas yang menunggu murid setelah mereka menyelesaikan
studinya. Apa yang dinantikan oleh setiap murid selama proses persalinan (yakni
waktu ketika setiap jam dalam sehari dan setiap hari dalam seminggu, dia harus siap
untuk memberikan bantuan persalinan) adalah mengamati kehidupan, yang biasanya
hanya sebagian, yaitu sebagian kecil dari kehidupannya tetapi sangat penting untuk
direnungkan.
Biarlah di sini disebutkan tentang perasaan lembut yang ditunjukkan oleh murid
pada saat itu, bahwa kepadanya dikatakan: bila dia setelah pendidikan rumah sakit,
mereka bisa melakukan praktik di kampung. Suatu prasaan yang halus, indah dan tidak
bisa terlukiskan. Pada kesempatan itu murid mengetahui bahwa pada saat itu setelah
masa pendidikan singkat mereka merasa bisa menyelami seluruh kehidupan. Biarlah
murid yang sebelumnya masih kekanak-kanakan, setelah saat itu mereka menjadi
mulai serius.
Penantian persalinan tidak membuat setiap orang bisa bersentuhan dengan
kemiskinan yang melanda mereka. Kadang-kadang penantian itu terjadi dalam kondisi
pasien yang sangat mampu atau cukup mampu saja. Terkecuali bila pasien tidak
memiliki kesempatan itu, mereka miskin dan kehidupannya sangat susah. Untunglah
kebanyakan para murid menemukan kesempatan ini, suatu kenyataan bahwa hal itu
tidak bisa dilupakan oleh dokter Hindia, karena sebagai dokter tidak mempunyai
kesempatan untuk berhubungan dengan orang miskin, yang dihadapinya adalah pasien
tanpa melihat miskin atau tidak terlepas dari kondisi lingkungannya? Ini bukanlah
pekerjaan anak-anak.
Ini merupakan pekerjaan yang jauh lebih ringan dan lebih mudah, bila mereka
bergaul dengan kalangan menengah atau kaya. Di sana wanita hamil hampir selalu
memerlukan proses melahirkan dan dipan kelahiran, jauh sebelum waktunya tiba. Orang
telah menyiapkan semua ini dan di beberapa tempat bisa disebut mewah. Berdasarkan
pengamatan kampung-kampung seperti ini banyak terjadi di Weltevreden. Bagaimana
di sana orang bermukim dan betapa miskinnya mereka sering tidak terbayangkan.
Sebuah kamar yang tepat berada di belakang dapur dan fasilitas cuci dengan
pembuangan yang buruk, sebuah sambungan yang jauh terlalu rendah, seluruhnya di
ruang yang gelap, berasap dan tidak sehat. Di ruang demikian, murid akan datang. Di
ruangan ini pula dia harus memberikan bantuan.
Apakah ada periuk atau ember tempat memandikan anak? Apakah ada cukup
bantuan untuk mengambil air? (orang sudah tahu bahwa di Weltevreden ada banyak
lobang pembuangan sampah, sebuah sumur untuk beberapa keluarga, sebuah sumur
di tengah kompleks perumahan, dan sering pula terjadi bahwa rumah wanita hamil
terletak di ujung sumur. Kebanyakan dari mereka duduk untuk mengobrol, bahkan ada
pula yang tinggalnya jauh dari sumur itu). Apakah wanita ini memiliki sebuah gurita?
Pertanyaan lain diajukan tetapi sayang sekali kebanyakan mereka bantah. Lingkungan
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tetangga saling meminjamkan kain bersih dan kotor, agar dapat digunakan untuk
membungkus anak setelah mandi. Tetangga yang baik memberikan apa yang mereka
punya kepada wanita hamil agar dia kemudian bisa memiliki pakaian kering, karena
dia hanya mempunyai dua pakaian, satu untuk membungkus tubuh dan yang kedua
kotor. Di tengah kondisi ini, murid harus bekerja. Lengan segera disingsingkan, jika
perlu mengambil dan memasak air sendiri karena jelas air hangat diperlukan bagi anak.
Bekerja dan jangan hanya menonton.
Persalinan kebanyakan berlangsung tanpa kesulitan. Selanjutnya sesuatu yang
penting bisa dilakukan. Nasehat yang baik diberikan: misalnya wanita selama Sembilan
hari harus tetap beristirahat. Nasehat lain diberikan dan orang kini mendengar dengan
penuh perhatian. Pengawasan resmi seperti yang telah dikatakan setidaknya sampai
saat ini masih terjadi. Suatu hari setelah persalinan, murid datang melihat dan di mana
dia menjumpai wanita itu? Bukan diranjang, melainkan di tempat kerja. Jadi wanita
ini telah mengabaikan nasehatnya yang baik itu. Tidak, karena terpaksa dia harus
meninggalkan ranjangnya, dia tidak mendapatkan bantuan sama sekali. Suaminya
pergi untuk mencari makan, tetangganya juga bekerja dan dia tidak bisa meminta
bantuan. Di manapun juga dia merasa nyaman. Apabila orang memberikan pertolongan
kepadanya, maka mungkin dia akan menerimanya atau bantuan bisa diminta. Namun
dia tidak mau. Di sana murid harus menghadapi masalah psikologi. Dia setidaknya bisa
merenungkan dan mencela wanita itu.
Renungan: ”Bagaimana saya harus menyerah agar dapat memperoleh
keseimbangan seperti itu. Bahwa wanita hamil harus
menghentikan semua
pekerjaannya sehari-hari menjadi suatu kelaziman. Bahwa mereka dalam semua
kondisi mau mematuhi nasehat dokter? Apakah dalam kasus ini, terutama bila wanita
itu keesokan harinya setelah melahirkan sudah merasa nyaman? Bisakah kelaziman ini
diterapkan sehingga seorang dokter mengetahui secara pasti bahwa nasehatnya diikuti,
termasuk juga ketika tidak diawasi?” Hasil perenungan. Penulis di sini mengabaikan
hasil renungan itu, sehingga jawabannya diserahkan kepada pembaca.
Seperti yang telah disampaikan di atas, setiap wanita hamil yang memerlukan
bantuan dari STOVIA mendapatkan perawatan dokter gratis, di samping juga sejumlah
uang untuk perawatannya. Jumlahnya adalah f 7,50 bagi setiap wanita. Banyak wanita
miskin dan kurang mampu yang dengan senang hati menerima jumlah ini, tetapi juga
wanita sangat miskin yang dengan bersusah payah berusaha keras agar mereka bisa
menerima bantuan keuangan tanpa kesulitan yang berarti. Mereka protes dengan
berkata bahwa perawatan dokter gratis memang patut disyukuri, dan apakah mereka
juga masih harus menerima uang? Tidak, itu terlalu banyak diminta.
Di sini secara psikologis dapat direnungkan. Khususnya sarana terbaik terhadap
hal ini? Sederhana saja. Uang perlahan-lahan dihilangkan dan wanita hamil cukup
pergi dengan ucapan singkat. Tetapi kini timbul pertanyaan, dari mana keberatan itu
muncul, dan apa yang sebenarnya terjadi? Rasa hormat yang salah atau rasa malu
yang semu? Wanita itu sangat memahami bahwa mereka bisa memanfaatkan uang itu;
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mereka perlu dan mereka tidak mau menerimanya.
Apa yang selanjutnya terjadi dalam perkembangan kita. Wanita miskin ini hidup
dalam kondisi kesehatan yang sangat buruk dan “bagi setiap orang diharapkan agar
dia hidup dalam kondisi sesehat mungkin”. Di sebuah rumah yang lebih baik dan
lebih besar orang-orang miskin ini tidak bisa tinggal, karena untuk itu keperluan
sehari-hari mereka tidak mempunyai uang. Anda kemudian bisa berkata: suami
mereka sehat dan apabila mereka mau bekerja lebih keras dan mendapatkan lebih
banyak hasil, maka mereka bisa tinggal di sebuah rumah yang lebih baik. Anda juga
sebagian membenarkan, tetapi jangan lupa bahwa Anda di sini kembali menghadapi
masalah kehidupan. Bagaimana banyak orang ini tidak bisa? Mereka tidak mempunyai
kesadaran luhur bahwa ketika mereka membentuk suatu keluarga, mereka juga
memiliki kewajiban untuk memperhatikan keluarganya. Kadang-kadang sungguh
disesalkan. Dalam kasus lain mereka menyadari hal ini tetapi meskipun ada semua
kesulitan dan dengan keinginan baik, belum siap untuk itu. Apakah mengherankan jika
murid di sini kembali bermimpi dan merenung? Berbagai pertanyaan muncul dalam
otak mereka, dia berpikir pada Forel dan pada para pemikir lain, yang mencurahkan
sebagian hidup mereka pada berbagai faktor yang dianggap sebagai penyebab kondisi
ini. Para pemikir ini harus menyelesaikan masalah sulit tersebut?
Siswa merenung dan merenung dan di sana dia mendengar kata-kata berikut ini:
pendidikan rakyat, adat dan kebiasaan rakyat, sifat rakyat, perumahan rakyat, kesehatan
suatu saat bahwa dia bangkit dan dia akan mencari penyelesaiannya….. dalam sikap
yang tenang untuk berpikir tentang karya sekolah sejak awal.
Pembaca yang budiman, demikianlah kenangan dan perenungan dari tahuntahun terakhir belajar di STOVIA. Selamat!

New Guinea Utara, Mei 1926
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Kesan-Kesan Belajar
Dari Amsterdam Dan Baltimore

G

Dr. M. Sardjito

edung universitas Amsterdam terletak di bagian tertua kota itu, yang dicapai
melalui sebuah jalan sempit. Di sepanjang jalan itu rumah-rumah lama berdiri
dengan sayap khasnya. Di sisi depan rumah sakit universitas tiga parit bertemu
yang menunjukkan pemandangan khas Amsterdam. Sebuah jembatan kayu sederhana,
selama bertahun-tahun dilewati oleh ribuan murid, menjadi penghubung antara jalan
dan gerbang rumah sakit.
Segera ketika masuk, mudah diketahui bahwa dalam pembangunan dan
perluasan harus diperhitungkan ruang. Kompleks bangunan besar, dengan letak
bagian-bagiannya yang tidak teratur, tampak seperti jalan berliku-liku, sehingga
seorang murid asing yang baru saja mendaftar tidak mudah bisa menemukan jalan
masuk ke ruang kelasnya. Sangat pasti gedung-gedung ini bukan modern, tetapi orang
Amsterdam merasa bangga karena di sana kecerdasan mereka diasah.
Setibanya di ruang kerja Profesor Noordenbos, saya dikejutkan oleh ketepatan
awal belajar, dibandingkan dengan apa yang diduga orang di sini, bahwa seorang
professor selalu terlambat seperempat jam. Materi yang dibahas untuk dokter Hindia
bukannya tidak dikenal. Pelajaran itu begitu jelas dan sistematis sehingga ada keinginan
untuk mengikutinya setiap pagi. Pada pelajaran Profesor Lanz, pertukaran pikiran lebih
banyak diutamakan selama percobaan pasien. Yang lebih mengherankan adalah gaya
mengajar almarhum Prof. Wertheim Salomonson yang memanfaatkan segala sarana
untuk menjelaskan apa yang diajarkan kepada para murid.
Dengan mengikuti kuliah ini, saya beruntung bahwa belajar di Belanda melalui
banyak percobaan pasien jauh lebih mudah dari pada di sini, setidaknya di masa
STOVIA lama kita. Saya masih sangat ingat bahwa Prof. Noordenbos menangani sakit
pencernaan. Pada suatu pagi dia menunjukkan di belakang seorang pasien dengan
radang pencernaan di samping pasien dengan pembengkakan pencernaan, selanjutnya
suatu rasa mual dengan serangan asam lambung dan seorang pasien dengan spasmus
cardiae.
Juga pada bagian internis, percobaan utuh diberikan tentang sakit jantung
dari stadium awal sampai akhir dengan komplikasi khas. Betapa baik professor ini
menjelaskan kepada murid-muridnya. Dua hari atau lebih sebelumnya, mereka mencari
bahan pasien, selanjutnya menjelaskan aspek-aspek itu dengan preparat mikroskop
dan gambar cahaya. Orang pasti tidak peduli apabila mereka tidak memahami semua
yang ditunjukkan dalam pengetahuan pengantar yang memadai. Bila saya dengan
mengikuti kuliah ini mendengar begitu banyak dan melihat, pengetahuan saya dalam
masa ko-asistensi di semua mata kuliah akan bertambah.
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Di bagian internis di mana orang harus bekerja sebagai ko selama delapan
minggu, semua berlangsung dengan cara yang sama seperti di STOVIA. Pada bagian
bedah, murid STOVIA memperoleh banyak pelajaran pada murid di Belanda. Pada
masa saya di bawah dr. Lesk, disajikan pada setiap ko atau suatu percobaan hidrosel
atau patah tulang. Suntikan salversan bawah kulit dan venipungsi menjadi pekerjaan
rutin setiap minggu, di mana setiap orang harus bisa mengerjakannya dengan baik.
Di Belanda hanya asisten yang bisa melakukan, sementara ko harus puas dengan
mengamati dan memandikan pasien.
Pada bagian persalinan, neurologi dan psikiatri sebaliknya bahan di Amsterdam
jauh lebih banyak daripada yang diajarkan di STOVIA pada masa belajar mereka. Anda
bisa melihat selama dua minggu menjadi ko dalam pemeriksaan kehamilan, kita bisa
menangani 20 orang. Data yang berlimpah ini pasti berkaitan dengan kepercayaan
penduduk yang semakin besar pada bantuan pesalinan, apa yang menjadi manfaat
dari pendidikan ini. Meskipun untuk ini saya telah berkata, bahwa belajar di Belanda
jauh dipermudah dengan pelajaran praktis dan banyak percobaan, tetapi ini tidak
selalu bisa diikuti oleh dokter Hindia yang baru tiba. Saya merasa beruntung bahwa
pada pertengahan pertama tahun ini saya tidak bisa belajar. Dalam kehidupan saya,
saya merasa tidak terkejut oleh kehidupan Amsterdam yang aneh; namun demikian
kesadaran saya tampaknya terusik bahwa saya sulit untuk bisa menahan diri dan
merekonstruksi apa yang telah saya baca.
Jenis keasyikan ini berlaku bagi setiap orang yang baru tiba, dengan yang
satu berlangsung lebih lama daripada yang lain. Tentang ujian saya bisa berkata
singkat karena keberhasilannya pada umumnya tergantung atas keberuntungan
dan pengetahuan; pengetahuan jelas bisa diperoleh dari ruang kuliah. Ujian sarjana
(teoretis) yang sekarang ini harus dijalani oleh dokter Hindia. Berkat usaha keras Prof.
Flu dan rekannya, Sitanala dibebaskan, biasanya berlangsung lebih berat dibandingkan
ujian praktik.
Para murid dalam ilmu kedokteran pada umumnya disibukkan dengan pekerjaan
sehingga kebanyakan dari mereka tidak ikut terlibat dalam kehidupan murid. Hal
ini terutama terjadi dengan dokter Hindia, yang pada saat itu sudah siap. Tanpa
terlibat dalam lingkup pelajar, saya menyatakan bahwa para murid di sebuah negara
demokrasi seperti Belanda tidak bisa saling bergaul secara demokratis. Ada pemisahan
ketat antara anggota korps dan bukan anggota korps. Mereka bisa setiap pagi saling
berdampingan duduk di ruang kuliah, tanpa saling bersapa atau berbicara.
Yang masih lebih besar lagi adalah jarak antara murid dan asistennya, dan asisten
dengan profesornya. Ketika saya menyelesaikan studi di Amsterdam, saya menerima
kesempatan untuk juga belajar di Amerika, berkat perantaraan dr. De Vogel dan bantuan
tak ternilai dari Dana Rockefeller, yang sangat saya syukuri. Setibanya di Baltimore,
saya dicatat sebagai murid di Universitas John Hopkins (universitas ini merupakan
hadiah dari seorang Amerika yang kaya). Masa belajar terdiri atas tiga trimester. Selama
trimester pertama, saya mengikuti kuliah:
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1. Teknik sanitasi, mencakup pasokan air, pemasangan riol dan pembangunan
kota
2. Statistik
3. Organisasi dinas kesehatan dengan beberapa cabangnya
Metode pendidikan, terutama teknik sanitasi dan statistik sangat ilmiah. Catatan
kuliah pada hari pertama dan karya sehari-hari pada kwartal kedua diperiksa. Pada
kwartal itu, pada dasarnya ada 40 publikasi mengenai hal-hal yang diajarkan, yang
harus dirujuk. Pada akhir masa kuliah, murid harus memberikan suatu tinjauan tentang
materi yang disampaikan atau sesuai pilihan dengan tidak kurang dari 4000 kata.
Sebagai penutup, diadakan ujian.
Pada trimester kedua, bagi saya, mata pelajaran terpenting adalah: epidemologi,
yang muridnya harus membuat peta kasus tipus dari suatu kota tertentu. Berdasarkan
hal itu, kondisi ini dianalisis dan dilengkapi tabel tentang:
1.
2. Pengelompokan kasus menurut jenis kelamin, usia dan tanggal dari pecahnya
wabah;
3. Menarik kesimpulan sementara tentang sumber wabah yang diduga muncul;
4. Suatu pemberitahuan singkat kepada pers;
5. Pembuatan sebuah rencana untuk memberantas wabah;
Dalam kursus di organisasi dinas kesehatan, dijelaskan hubungan antara dinas
ini dan pemerintah; kemudian beberapa jam kuliah diberikan untuk menyusun sebuah
anggaran; dalam tiga bulan terakhir kita melakukan kunjungan ke berbagai kantor
dinas kesehatan untuk melihat bagaimana mekanisme ini bekerja. Sebagai percobaan,
kita mendapatkan pertanyaan berikut ini untuk dijawab.
Bagaimana kita ingin mengelola sebuah dinas kesehatan kota di negeri kita,
di sebuah tempat dengan kira-kira 100 ribu penduduk, dengan mempertimbangkan
kebiasaan dan keunikan penduduk dan pengetahuan yang diperoleh dalam pelajaran
ini. Selanjutnya, buatlah anggaran dengan sumber penghasilan sesuai daya tampung
penduduk. Pelajaran dikelola demikian sehingga murid bisa berorientasi diri tentang
apa yang harus mereka lakukan dalam praktik ketika menyelesaikan persoalan
kesehatan. Pendidikan masih bersifat metodis, tetapi harus menjawab tujuan ini.
Kesulitan dalam mengikuti kuliah terutama didominasi oleh pengetahuan tentang
bahasa Inggris. Walaupun mungkin juga tanpa bahasa itu murid dapat mengenal
materi, isi pelajaran. Siswa STOVIA atau NIAS yang secara rutin mendapatkan angka 6
atau 7 dalam rapornya, di Baltimore bisa ikut kuliah di tengah para murid dari berbagai
bagian dunia, tanpa memperoleh angka buruk, asalkan dibekali dengan niat baik.
Saya juga yakin bahwa kami dalam arti intelektual ini bukan kelompok minoritas dari
murid asing, dengan pengetahuan yang saya miliki. Sangat jelas para murid Eropa dan
Amerika mempunyai kemampuannya sendiri, apa yang mungkin tidak bisa dikatakan
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tentang para murid Indonesia. Kami juga merasa jelas ketika kami telah menemukan
ribuan murid.
Pada akhirnya saya di sini akan mengajukan pertanyaan apakah tingkat
pendidikan di STOVIA dan NIAS bisa disamakan dengan Universitas Belanda. Dengan
mempertimbangkan kenyataan bahwa fakultas Belanda membebaskan dokter Hindia
sekarang ini dari ujian sarjana, kami sampai pada kesimpulan bahwa Universitas
Belanda mengakui persamaan kajian teoretis STOVIA dengan di Belanda. Di sini saya
berkata “mengakui sebagai persamaan”, karena kesamaan praktis tidak mungkin di
mana situasi yang dihasilkan oleh materi untuk belajar sama sekali berbeda. Di sini
di STOVIA lebih banyak pendidikan diberikan dalam penyakit infeksi dan parasit dan
kedokteran kehakiman dibandingkan di Belanda. Dalam beberapa pelajaran lain,
kembali Belanda lebih unggul. Kenyataan bahwa dokter Hindia dengan belajar lebih
lanjut di Belanda bisa mendapatkan wawasan lebih luas, tidak perlu disertai dengan
kemunduran pendidikan STOVIA. Kesimpulan ini tidak benar. Setiap dokter Belanda
yang telah mengunjungi institut di Wina, Hamburg atau Paris dan juga dia yang di sini
mengikuti pelajaran tropis, pasti memperoleh lebih banyak pengetahuan dari pada
di Belanda sendiri. Dari situ, tidak mungkin bisa menyimpulkan bahwa Universitas
Belanda lebih rendah daripada luar negeri. Jadi dalam perbandingan ini, kita hanya
bisa menganggap persamaan demikian dan menghargainya.
Sikap loyal fakultas Belanda terhadap kita harus kita terima dengan penuh syukur,
tetapi kita harus memperhatikan dan berusaha agar tingkat pendidikan di STOVIA dan
NIAS tidak ketinggalan; karena orang masih bisa selalu mencabut pembebasan ujian
sarjana, ketika kemudian terbukti bahwa dokter Hindia tidak menghargai pembebasan
ini. Ini terjadi dengan dokter Hindia Barat, yang kini harus menempuh ujian sarjana
sementara dahulu mereka dibebaskan di Groningen. Kembali kewajiban menempuh
ujian sarjana kepada dokter Hindia oleh fakultas di Belanda berarti suatu tamparan
wajah bagi mereka yang belajar di STOVIA. Jadi tugas para direktur, guru , dan murid
STOVIA dan NIAS adalah untuk menjunjung tinggi nama kedua sekolah ini.

280

Tabel Grafik Dan Peta

281

Data Sejarah Penting
1851
1856
1864

1867-68
1875

1881
1883
1886
1888
1890

1893
1902

1903
1912
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Pendirian sekolah dokter Djawa di Weltevreden, kurikulum dua tahun;
bahasa pengantar Melayu
dua puluh tiga orang diluluskan. Non-Jawa pertama diterima.
Kurikulum 3 tahun. Bahasa pengantar tetap Melayu. Jumlah pengajar tetap
3. Mata pelajaran yang dikembangkan secara umum diajarkan. Dokter
Djawa bisa bekerja mandiri.
Brosur Fles. Wewenang dokter Djawa untuk sementara diarahkan menjadi
petugas vaksin
Perbaikan penting dalam pendidikan. Pembagian menjadi bagian persiapan
dari tahun II dan kedokteran tahun V. Pengantarnya bahasa Belanda.
Pengetahuan bahasa Belanda sebaliknya tidak dipersyaratkan untuk
ujian masuk. Tenaga pengajar dinaikkan dari tiga menjadi lima perwira
kesehatan dan dua guru. Praktik menunjukkan bahwa dokter Djawa harus
tetap bekerja mandiri.
Bagian persiapan ditetapkan tiga tahun
Jumlah perwira kesehatan ditetapkan tujuh orang
Jumlah guru ditetapkan tiga orang. Bahasa Belanda diwajibkan sebagai
bahasa pergaulan para murid.
Pembentukan hubungan tetap direktur dan pengganti direktur dari
Laboratorium Kedokteran bersama dengan sekolah dokter Djawa
terutama hanya murid bumi putra dari sekolah Eropa yang diterima
dengan pengetahuan bahasa Belanda yang diperlukan. Bagian persiapan
untuk sementara dan seperti yang terbukti salah, dijadikan menjadi dua
tahun. Pendirian poliklinik pertama untuk pendidikan.
Penerbitan Majalah Kedokteran Bumi Putra
Pembukaan resmi gedung di Jalan Rumah Sakit. Bagian persiapan
kembali ditentukan menjadi 3 tahun. Pendidikan kedokteran diperbaiki
dan ditetapkan enam tahun. Sebutan lulusan berubah dari dokter Djawa
menjadi dokter Hindia, kewenangan praktik diperluas dengan bedah
kehamilan. Direktur dan wakil direktur khusus diangkat. Pemisahan fungsi
terjadi dengan direktur laboratorium kedokteran.
Syarat masuk diperketat. Pembentukan ujian masuk persamaan.
pemisahan ujian akhir menjadi dua bagian terpisah.

1913

1919-20
1923-24

STOVIA dirombak, jurusan kedokteran kembali diperbaiki. Penerapan
berbagai praktikum. Pendidikan ditinjau lebih luas. Penerapan kurikulum
yang tampak logis dan berkembang untuk kedokteran ditetapkan selama
7 tahun, sementara jurusan persiapan tetap tiga tahun. Perluasan penting
dari tenaga guru dan asisten. Pembentukan tenaga guru spesialis dari
warga tetap, bebas dari dinas militer, menjadi aturan. Sebutan dokter bumi
putra diubah menjadi dokter Hindia. STOVIA dibuka bagi semua etnis dan
belajar atas biaya sendiri untuk praktik swasta.
Gedung baru didirikan di Salemba. Pendidikan klinik dan poliklinik
dipindahkan ke Rumah Sakit Umum Pusat di Salemba
Reorganisasi kurikulum. Penerapan sistem semester. Jarak antara bagian 1
dan 2 dari ujian akhir diperpanjang sampai 1 tahun. Masa pendidikan klinik
diperpanjang dengan ½ tahun dengan ½ tahun sebelumnya dimulai dari
Pengantar Klinik. Posisi guru klinis di rumah sakit diatur secara resmi.
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DAFTAR NAMA DIREKTUR
NAMA
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DARI

S.D.

NAMA

DARI

S.D.

P. BLEEKER

1851

1860

C. Eijkman

1888

1896

B.E.J.H. BECKING

1860

1863

H.F. ROLL

1896

1899

J.G.TH. BERNELOT MOENS

1863

1866

G. GRIJNS

1899

1899

E.P. TOMBRINK

1866

1868

W. PAUW

1899

1900

J.J.W.E. VAN RIEMSDIJK

1868

1874

G.W. KIEWIET DE
JONGE

1900

1901

T.K. SEMMELINK

1874

1876

H.F. ROLL

1901

1908

F.J. CORNELISSEN

1876

1877

J. NOORHOEK
HEGT

1908

1914

J. ADRIANI

1877

1878

P.A. BOORSMA

1914

1915

A. VAN DER ELST

1878

1884

TH. G. VAN VOGEL POEL

1915

1917

J. DE FREYTAG

1884

1885

E.A. KOCH

1917

1918

G.B. LOEWE

1885

1886

A. DE WART

1918

1924

J.K. JACOBS

1886

1888

N.J.A.F. BOERMA

1924

1925

A. DE WART

1925

...

DAFTAR GURU DARI 1792 SAMPAI KINI 1
NAMA

DARI

S/D.

NAMA

DARI

S/D.

ADRIANI, J

1877

1878

COLMJON, L

1909

1915

AGERBEEK, E. CH

1919

1921

CORNELIS, CH. J

1906

1907

ALLEN, J.F.A

1921

...

CORNELISSEN, F.J

1876

1877

BAKKER, C.

1911

1914

CREUTZBERG, E.E

1918

1920

1916

1922

DEINSE, H.C.VAN

1920

1920

1923

....

DEVENTER, JB, VAN

1890

1891

BAKKER, MEJ.L

1912

1912

DIERMEN C.J.VAN

1887

1887

BAKKER, MEJ.PJ

1915

1920

DORSSEN, G VAN

1907

1912

1921

1923

DRIESSEN, H.E

1917

1917

BEEK,MEJ.J.VAN

1914

1915

DIJK.M.J.VAN

1920

...

BERG,MEJ.A.F. VAN DEN

1906

1912

EEKE,JWFJ VAN
EEK,J.W. VAN

1888
1895

1895
1896

BERKELBACH VAN DEN
SPRENKEL H

1921

1922

EILERTS DE HAAN LJ
ELST, A.VAN DER

1896

1897

1878

1884

BOEKE, PROF.J

1914

1914

ENNEN, H

1921

....

BOERMA,NJAF

1920

1926

ESSED, WFR

1924

1925

BONK, J

1921

1923

ESSER, JC

1888

1896

BOOMSMA,PJ

1921

1923

EIJKMAN, C

1888

1893

BOORSMA, PA

1986

1919

FABER, H

1888

1893

BOR,HH.TH.A

1921

....

FELIX, CH

1904

1909

BOUVRIE,MEJ.JF DES

1923

1923

FERGUSEON, BW

1893
1902

1895
1902

BRANDES, E.CH

1885

1886

FLU, PC.

1915

1919

BRETON DE NIJS, CJ

1923

....

FRANCKEN, NW

1901

1922

BRINK, KBM TEN

1914

1920

FREYTAG, CJ DE

1878

1885

BROESMA, R

1916

1921

GANS, A

1917

1918

BÜCHLER, D.D

1884

1887

GEER, C.VAN

1873

1874

BUENO DE MESQUITA,H

1887

1887

GERSEN, AA

1898

1899

BURCK, WJ

1921

1923

GEUS, CHJ DE

1926

....

BURIKS, H

1921

1925

GIFFEN, H J VAN

1913

1915

CANNEGIETER OF

1883

1886

GODEFROY, J.

1888

1890

CAPPELLE, L.D VAN

1894

1895

GOEDHUIS, J
GRAAF, N. DE

1895
1878

1897
1879

1 Terbukti tidak bisa dilaksanakan di belakang setiap guru untuk menyebutkan mata pelajaran yang
diajarkannya karena adanya pergantian berulang kali dan perpaduan yang dibentuk, yang terjadi pada
tahun-tahun sebelumnya. Misalnya dr. Grijns dalam tahun ajaran 1893-1894 mengajar anatomi, pada
tahun 1899-1900 mengajar fisiologi, kesehatan mata, patologi umum, bedah, kedokteran kehakiman dan
diagnostik patologi-anatomi
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NAMA

286

DARI

S/D.

NAMA

DARI

S/D.

GRAVESTEIN, V

1909

1911

KOP, W.A.

1915

1917

GROOTHOFF, H.

1884

1887

KROONENBERG S

1918

1920

GRIJNS,G

1893

1900

KUENEN,PROF.WA

1920

1921

GUGTEN,FE VAN DER

1914

1916

KUNST, JJ

1899

1906

HAEFTEN,FW VAN

1896

1897

KWAWAGEN, J VAN

1886
1898

1890
1899

HAGA, J.

1880

1891

LAAN,JR VAN DER

1905
1916

1913
1918

HAGENBEEK, J.H.

1921

1922

LANGEN, CD DE

1914
1921

1920
1925

HALBERTSMA,A

1887

1888

LANGENBERGH,JF

1897

1901

HASSELT,JA VAN

1891

1893

LAVERMAN,D

1919

1922

HASSKARL MEDENBACH A

1903

1904

LEENDERTZ, P

1881

1884

HAZELHOFF, L

1902

1904

LESK, R

1913

1914

HERINGA, J.

1878

1883

LEUSDEN, TH

1908

1913

HEIJER,JK DEN

1920

1921

LICHTENSTEIN, A.

1920

1924

HILLEN, C.

1921

1921

LIGNAC, GOE

1917

1920

HOESEN, HW

1919

1923

LINDMAN, JH

1882

1884

HORSMAN, C

1903

1906

LOGEMAN NFA

1921

1925

HUBERT, H.J.

1886

1887

LOON, FH VAN

1920
1924

1923
1926

HUNSEL, JAFE VAN

1912

1914

LOWE GB

1885

1886

HYLKKAMA, VLIEG,MEJ.AM
VAN

1912

1914

LUIJKE ROSKOTT, ERA

1924

1926

JACOBS, JK

1886

1888

LUIJTEN, J

1881

1882

JAGT,HJ VAN DER

1915

1920

LYKLES, S.

1885

1886

JANSEN, BCP

1919

1920

MAAS, JJ

1903

1903

JOODE, MEJ.R DE

1916

1923

MAASLAND HFP

1892

1897

JULIUS, MEJ.MC

1916

1919

MAIER, J.

1877

1878

KAMERLING, Z

1905
1918

1911
1922

MEBIUS, J.

1920

1920

KAMIL, RADEN

1890

1894

MEER, MJ VAN DER

1908

1909

KANDOU, ...

1901

1901

MEURS, J.G

1914

1915

KIEWIET DE JONGE GW

1887
1900
1920

1896
1901
1920

MICHIELSE, CF
MOLLEN, K.TH
MOLTZER, JSP

1879
1920
1905

1881
1926
1909

KNOCH, MH

1903
1910

1905
1913

NATHAN, AJR
NAUTA, HC

1873
1904

1874
1909

KOCH,EA

1917

1918

NEUHAUS, FJW

1881

1884

KOCK AC
KOK, JC

1912
1918

1920
1923

NOORDHOEK, HEGT J

1899
1908

1903
1914

NAMA

DARI

S/D.

NAMA

DARI

S/D.

KOK, W

1911

1912

NIJHOFF, EJ

1876

1888

KOKS, M.TH

1923

....

NIJLAND, A.H

1895

1899

KOOIMAN, J

1887

1892

OLIVIER, PH

1925

....

KOOLFMANS BEIJNEN, GJW

1906

1912

OYE DE FONTENOYE PGH
VAN

1916

1918

STIBBE FS

1897

1898

PAUW W

1885

1900

STOLL, HMG

1917

1917

PENNOCK LPP

1921

....

STRATZ CH

1889

1892

PERSENAIRE, JBC

1900

1904

STRIENNING, PW

1899

1899

PESKI, LJCW VAN

1921

1921

TANGBERGEN, CCE

1916

1921

POLAK, E
PONT, DJ

1879
1876

1881
1881

THEUNISSEN, WF

1918
1923

1920
1924

POSER JW

1913

1913

TIMMER ....

1876

1878

POSTMA, J

1892

1896

TOOT, J.

1916

1920

RADSMA, W

1920

....

TREFFERS, J.

1926

....

REILINGH, H.

1901

1903

TUMMERS, HJ

1920

1921

RIEMSDIJK, JJWE VAN
ROEDENWALDT,PROF, ERK

1868
1925

1874
....

TUYL SCHUITEMAKER, GA
TUIJN, P

1895

1905

1910

1916

ROEGHOLT, MN

1922

1922

1919

1920

ROLFF, H.

1884

1887

UTERMÖHLEN, HCW

1884

1886

ROLL, HF

1895
1901

1899
1908

UTERMÖHLEN, GP

1904
1906
1914

1909
1909
1916

ROOIJ, WFJ VAN

1922

1925

VALETON, JR. TH

1918

1919

ROSIER, JAM

1918

1920

VANE, JD

1872

1874

RUIJTER, J. DE

1922

1923

VANGER H

1884

1890

RUZIUS, JB

1896

1898

VELNAAR, AJH

1920

1921

REIJKSE, J1923

1923

1925

VERHULST, MA

1913

1916

SHEER, AA VAN DER

1891

1895

VERMEER, MEJ. P

1905

1906

SCHEFFER, J, CH, TH

1884

1887

VISSER, SW

1921

1921

SCHENK, AL

1909

1913

VLIEGER, PJ DE

1905

1910

SCHERP, AJH

1904

1910

VLIET, P VAN

1899

1899

SCHOOREL, AF
SCHOUTEN AR

1914
1922
1926

1915
1925
....

VOGELPOEL, TH G VAN

1902
1906
1922

1904
1921
1926

SEMMELINK, JK

1874

1876

VRIJHOEFF, HC VAN DEN

1899

1903

SEVENTER, H. VAN

1904

1907

WAART, A. DE

1914

1924

SITSEN, AE

1909

1913

1925

....

SLAGMAN, A

1915

1915

1900

1900

SLAGTER, SP.

1913
1922

1919
....

WARNIER, WLA
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NAMA
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DARI

S/D.

NAMA

DARI

S/D.

WATER, MEJ.M VAN DE

1924

....

WINKLER, C.

1887

1891

WEEHUIZEN, FLC

1911

1921

WOELDERS, JA

1918

1921

WEINTRAUB, C

1888

1888

WOENSDREGT, MMG

1913

1917

WIEBERDINK, TJ

1915

....

WOLFF, AF DE

1900

1906

WIESSING, M.

1886

1887

ZAADNOORDIJK, W

1921

1921

WILMERING, MEJ. MJFH

1923

1924

ZEBEN, RJF VAN

1925

1926

DAFTAR NAMA ASISTEN DARI 1872 SAMPAI SEKARANG
NAMA

DARI

S/D.

NAMA

DARI

S/D.

ABDOEL IRSAN, MAS

1906

1907

MOHAMAD JOENOES

1926

....

ABDOEL RASJID

1919

1920

MOHAMAD JOESOEF

1922

1925

AKMAM

1919

1922

MOHAMAD NASAROE-DIN

1925

....

ASHARIE, MAS

1915

1917

MOHAMAD SALEH MA-NGOENDIHARDJO, RADEN

1916

2929

BADERIL MOENIR

1920

1922

NAINGGOLAN FJ

1918

1919

BAROENO, RADEN

1904

1906

NGAMDANI, RADEN

1898

1899

BOEDOJO, RADEN

1915

1918

PIRNGADIE, MAS

1924

....

DIRAN, MAS

1915

1918

RADJIMAN, RADEN

1902

1904

DJENAL ASIKIN WIDJOJOKOE- 1915
SOEMO, RADEN

1918

RENONG, R

1892

1893

DJOEHARI, RADEN

1915

1919

ROESIN

1921

1924

GOELAM

1922

1924

SENO SASTROAMIDJOJO,
RADEN

1916

1919

GOENAWAN MANGOEN-KOESOEMO, MAS

1915

1916

SI TSOHA

....

1972

ISKANDAR ATMOSOEDI-RO,
MAS

1818

1822

SJOEIB PROEHOEMAN

1818

1819

KALANGIE

1874

....

SOEHARDJONO, MAS

1923

....

KANDOU, RD

1926

....

SOEMADIJONO, MAS

1924

1925

KARDJIMAN

......

1872

SOERJATIN, RADEN

1899

1903

KISMAN

1920

1923

SOETAN ASSIEN

1923

1926

KOCH, E CH

1925

1926

TANGKAU, W.J. TH

1923

....

LARET, HJA

1926

....

TASLIEM

1872

....

LEIMENA

1922

1923

TJOKROSOEKARTO, RADEN

1907

1909

LEIWAKABESSY, MP

1902

1905

WAIDHIN

1872

....

MAÄMOEN AL RASJID

1919

1921

WALALANGY

1872

1872

MARDJONO, RADEN

1920

1921

WIGNJOSOEDIRDJO, MAS

1873

1874

MARSETIJO, MAS

1925

....

WULLER, FH

1909

1912

MARZOEKI MAHDI

1919

1921

ZAINAL

1920

1922

MOEHIMAN, RADEN

1912

1913

1924

1926

MOEKADI, RADEN

1913

1915

MOHAMAD ANAS

1926

....

MOHAMAD DAULAY

1910

1912

MOHAMAD DJAMIL

1921

1924
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DAFTAR NAMA LULUSAN STOVIA MULAI 1877
THN

TEMPAT LAHIR

MASUK

LULUS

1.

NO.
ISRAEL IROOT

NAMA

1854

Amongena Langawang

29.1.1874

15.11.1877

2.

MAS PATAH WIRIO SOEPONTO

1861

Hoetoardjo Langawang

27.2.74

1.7.83

3.

MAS SAMIDHIE PRAWIROREDJO

1859

Kepoeredjo T. Agoeng

9.5.74

1.7.83

4.

MAS TJITROTENOJO

1859

Djetis

15.10.74

10.11.77

5.

MAS MOYONG HASTROWIDJOJO

1859

Temenggoengan

1.12.74

1.7.83

6.

RADHEN TJITROKOESOEMO

1855

Kalitjatjing

1.12.74

30.4.80

7.

ELIAS MONTUNG

1857

Sawangan Kema

29.7.75

15.11.78

8.

MAS BENTHOT TAROENO SOEPRODJO

1860

Tingardjaja

2.2.76

1.7.83

9.

MAS DJAPAN TERTODIMEDJO

1858

Poerworedjo

2.2.76

1.7.83

10.

MAS DJASWADHIE KERTODIMEDJO

1858

Tjilatjap

2.2.76

--.7.85

11.

MAS KOEBENG MARTO SASMITO

1857

Tjilatjap

2.2.76

1.6.84

12.

MAS RAKIMIN WONGSODIRDJO

1860

Kepanjen Blitar

29.2.76

1.7.83

13.

MAS KADARSAN KARTODIPOERO

1863

Boekotedjo

22.3.76

--.7.85

14.

MAS KALIMAN TJOKRODIWIRIO

1858

Tjalebung Grobogan

4.4.76

--.6.84

15.

MAS KATIM PADMODIRDJO

1859

Kemiri Koetoardjo

4.4.76

--.6.84

16.

MAS KADIROEN SASTRODIMEDJO

1860

Koetoardjo

4.4.76

--.6.84

17.

JAN EMOR

1860

Gorontalo

4.4.76

--6.84

18.

SI LAUT

1861

Solok

7.11.76

--.7.85

19.

SI MADJILIS RADJA DJOENDJINGAN

1861

Pinjanghe Manheling

4.3.77

--.6.86

20.

MAS RAKIM MARTOWIRDJO

1862

Poerworedjo

15.11.77

--.7.85

21.

MAS WARDIE KARTODIPOERO

1865

Djenar

19.12.77

3.7.85

22.

ABDUL RACHIEM

1862

Batavia

15.10.78

--.6.86

23.

SARIMIN

1865

Batavia

15.10.78

--.--.86

24.

OSCAR ELIAS OEMAR

1863

Semarang

29.9.79

--.7.85
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NO.
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NAMA

THN

TEMPAT LAHIR

MASUK

LULUS

25.

CAREL VAN JOOST

1865

Laboega Batjan

29.9.79

--.--.86

26.

SI AMAT

1864

Potjana Kediri

14.10.79

--.6.86

27.

MAS ARNOT

1867

Koetoardjo

10.11.79

--.--.87

28.

KAMROEDIN

1868

Besoeki

21.9.80

--.5.89

29.

RADHEN SOEKARDIE KARTODIDJOJO

1867

Koetoardjo

28.9.80

--.4.88

30.

MAS SARDJO WONGSOTARUNO

1868

Toenjoeng

28.9.80

--.5.90

31

MAS MOHAMAT

1868

Djenar

28.9.80

7.5.88

32.

MAS SAKIMAN SOEMATAROENO

1866

Krandegan

28.9.80

--.5.89

33.

RADHEN SOEWARDJO

1866

Koetoardjo

30.9.80

17.6.87

34.

SADINOEH

1867

Salatiga

13.10.80

--.5.87

35.

RADEN MAS SOEPARDJO

1870

Koetoardjo

13.9.81

--.5.89

36.

MOHAMAT DAGRIM

1869

Soerabaja

11.9.82

--.5.90

37.

MAS GONGO

1869

Sambir

11.9.82

8.4.91

38.

MAS DIKOEN

1868

Djenar

11.9.82

8.4.91

39.

RADHEN SOEKIRMAN

1869

Poerworedjo

11.9.82

--.5.89

40.

TARDAN

1868

Bloetan Koelon

30.9.82

--.5.90

41.

WILLEM KALANGIE

1866

Menado

28.10.82

--.5.89

42.

JOHAN ANDRIES

1866

Menado

28.10.82

--.5.89

43.

KLENTAR

1869

Salatiga

13.9.83

--5.89

44.

MAS KASROENO

1870

Koeripan

13.9.83

8.4.91

45.

PETRUS JONATHANS

1865

Depok

13.9.83

8.4.91

46.

MAS WALIDI MANGOENDIHARDJO

1871

Poerworedjo

26.8.84

19.3.92

47.

MAS SEMPOEK

1870

Djenar

26.8.84

19.3.92

48.

MAS DAWOED

1870

Tjangkreb

26.8.84

19.3.92

49.

RUDOLF THOLENSE

1872

Depok

1.9.84

8.4.91

50.

MAS KARDJO WIKNJO MISASTRO

1872

Poerworedjo

--8.85

--3.93

51.

MAS KARNO

1874

Poerworedjo

8.5.85

14.2.94

52.

MAS TOELOES

1871

Djenar

16.10.85

10.3.93

53.

MAS MOEWALLADI

1871

Tjangkrep

24.10.85

14.2.94

54.

RADEN MOH. SALEH MANGKOEPRADJA

1872

Tjiamis

--.11.85

10.3.93

55.

MOHAMAT RABAIN

1871

Moeara Enim

14.7.86

9.2.95

56.

ISMAEL

1865

Poerworedjo

19.7.86

8.4.91

57.

RADEN MAS SOEDJADI

1869

Djocja

19.7.86

19.3.92

58.

RADEN MAS SOEKARDI

1870

Djocja

19.7.86

19.3.92

59.

MAS MOCHTAR

1872

Salatiga

19.7.86

10.3.93

60.

SI MORO SOETAN BESAR

1864

Madoea

26.7.86

8.4.91

61.

RIJKLOF JOHANNES LOEN

1874

Depok

1.8.86

14.2.94

NO.

NAMA

THN

TEMPAT LAHIR

MASUK

LULUS

62.

RADEN RENONG

1871

Poerbalinggo

14.8.86

19.3.92

63.

E. MOEHALIE

1872

Preanger

27.12.86

14.2.94

64.

J. THENU TEN RECHTE WESPLAT

1869

Oerimessing

3.6.87

10.3.93

65.

J F NANLOHIJ

1870

Halong

3.6.87

10.3.93

66.

MAS GOENEOENG

1875

Poerworedjo

11.7.87

9.2.95

67.

RADEN SOEKINOEN

1871

Wonosobo

11.7.87

9.2.95

68.

MAS PAIDJO

1875

Djenar

11.7.87

9.2.95

69.

ABDUL RIVAI

1873

Talloe

11.7.87

9.2.95

70.

RADEN GOETENG TAROENODIBROTO

1873

Poerbolinggo

1.10.87

10.3.93

71.

RADEN MAS AMBIO

1871

Wonosobo

18.11.87

10.3.93

72.

RADEN BENGGOL

1874

Poerbolinggo

1.7.88

9.2.95

73.

MAS KARDJO

1874

Djenar

1.7.88

19.1.97

74.

RADEN DIMIN

1873

Tegal

20.7.88

14.2.94

75.

RADEN BAROENO

1874

Djenar

25.7.88

--.1.96

76.

RADEN SOEMEROE

1874

Poerbolinggo

17.6.89

9.2.95

77.

RADEN SALIM

1872

Batang

17.6.89

--.1.96

78.

RADEN MAS SOEDJONO

1875

Pakoe Alaman

17.6.89

19.1.97

79.

MAS SAMINGOEN

1874

Kali Wois

17.6.89

19.1.97

80.

RADEN MAS SOEGIRWO

1875

Banjoemas

17.6.89

--.1.96

81.

RADEN SOEWARDI

1875

Poerworedjo

17.6.89

--.1.96

82

IBRAHIM

1876

Goegoek

17.6.89

19.1.97

83.

MAS SOEMAR

1875

Grobogan

17.6.89

9.1.98

84.

MAS SOEKONO

1877

Batang

17.6.89

19.1.97

85.

JOHAN DOMINGOS SIAHAJA

1874

Amboina

9.1.90

19.1.97

86.

SOERIA DARMA

1874

Cheribon

9.1.90

--.1.96

87.

MAS ASHARI

1874

Pemalang

9.1.90

--.1.96

88.

RADEN SOEMODIRDJO

1876

Japara

9.1.90

9.1.98

89.

RADEN MAS OEMAR

1874

Magelang

9.1.90

9.1.98

90.

MAS KOESMAN

1876

Poerworedjo

9.1.90

9.1.98

91.

MAS SOEKADI

1876

Wonosobo

9.1.90

19.1.97

92.

RADEN BINTANG

1875

Poerworedjo

9.1.90

19.1.97

93.

JOHNNY RIEDIJK

1875

Semarang

4.7.90

9.1.98

94.

MAS SOEBARDJO

1878

Kendal

26.5.91

9.1.98

95.

RADEN MAS ABDUL KADIR

1878

Wonosobo

26.5.91

14.12.99

96.

RADEN MAS SOEPOJO

1876

Pakoe Alaman

26.5.91

9.1.97

97.

MAS SOEMBOEL

1874

Magelang

26.5.91

9.1.98

98.

MAS TAROENO MI HARDJO

1877

Poerwokerto

26.5.91

9.1.98

99.

RADEN WIRODIHARDJO

1877

Magelang

16.5.92

14.12.99

100.

RADEN MAS ALI

1878

Magelang

16.5.92

14.12.99

101.

RADEN SOEPARDAN

1879

Poerbolinggo

16.5.92

23.12.98
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102.

RADEN NGAMDANIE

1876

Bodjonegoro

16.5.92

9.1.98

103.

MAS SOENGKONO

1877

Kemirie

16.5.92

14.12.99

104.

RADEN MAS BESAR

1877

Wonosobo

16.5.92

23.12.98

105.

MAS BOENJAMIN

1876

Banjoemas

1.6.92

9.1.98

106.

JAN FREDERIK ROMPIES

1878

Amoerang

7.5.93

23.12.98

107.

PHILIP LAOH

1879

Menado

7.5.93

23.12.98

108.

RADEN SOEKONTO

1881

Koetoardjo

7.5.93

6.12.1900

109.

MAS RADJIMAN

1879

Djocja

7.5.93

23.12.1898

110.

MAS ABDUL IRSAN

1879

Bandjarnegara

7.5.93

14.12.99

111.

MAS KANTOR

1879

Poerwokerto

7.5.93

14.12.99

112.

MAS KRAMAT

1879

Karanganjer

7.5.93

6.12.1900

113.

RADEN SOEDIRMAN

1879

Temanggoeng

7.5.93

6.12.1900

114.

RADEN SOETANDAR

1879

Temanggoeng

7.5.93

6.12.1900

115.

RADEN MOEHIMAN

1880

Karanganjer

7.5.93

14.12.1899

116.

RADEN SOEKARDI

1879

Sidoardjo

7.5.93

14.12.1899

117.

RADEN SOETARDJO

1873

Ngawi

7.5.93

9.1.98

118.

MAS SOELEIMAN

1878

Djocja

26.6.93

23.12.98

119.

MAS MALIKIN

1881

Kedong Tawon

16.4.94

24.11.1902

120.

RADEN SOERJATIN

1880

Madioen

16.4.94

14.12.1899

121.

RADEN MOEKADI

1877

Toeloengagoeng

16.4.94

6.12.1900

122.

F.H. WULLER

1878

Menado

16.4.94

14.12.1899

123.

MAS SOEDARMONO

1880

Koetoardjo

1.5.94

27.11.1901

124.

RADEN SOERIA ADINATA

1879

Soemedang

11.7.94

6.12.1900

125.

RADEN KHONTO

1880

Poerworedjo

8.4.95

6.12.1900

126.

RADEN BOENANDAR

1880

Poerworedjo

8.4.95

6.12.1900

127.

MAS SARWONO

1882

Kemirie

8.4.95

27.11.1901

128.

MAS DAROESMAN

1882

Poerworedjo

8.4.95

15.11.1904

129.

MAS SARDJONO

1880

Koetoardjo

8.4.95

27.11.01

130.

MAS SOERATMAN

1880

Batavia

8.4.95

24.11.02

131.

R. TUMBELAKA

1880

Amoerang

4.5.95

6.12.1900

132.

W.J.TH. TANGKAU

1880

Gorontalo

4.5.95

27.11.01

133.

RADEN HIRMAN

1882

Patian

1.7.95

27.11.01

134.

RADEN SOEWARSO

1884

Patian

1.7.95

27.11.01

135.

RADEN BRENTEL

1881

Poerworedjo

1.9.95

27.11.03

136.

MOHAMAD SALIH

1882

Soeliki

30.3.96

27.11.01

137.

B. UMBOH

1880

Kabila

30.3.96

27.11.01

138.

B. GERUNGAN

1881

Telaga

30.3.96

27.11.01

139.

J A J KAWILARANG

1880

Menado

30.3.96

27.11.01

140.

J A TEHUPEIORY

1882

Amboina

23.3.96

24.11.02

141.

W.K. TEHUPEIORY

1883

Amboina

30.3.96

24.11.02
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142.

MOHAMAD HAMZAH

1880

Si Galangan

30.3.96

24.11.02

143.

MAS SAMIR

1880

Sokka

30.3.96

1.11.02

144.

MAS ASMAOEN

1881

Boeloelawang

30.3.96

24.11.02

145.

RADEN ARDJO

1881

Soewawal

30.3.96

24.11.02

146.

MAS PERMADI

1882

Djoewana

30.3.96

15.11.04

147.

RADEN MAS MARWATA MANGKOEWINOTO

1881

Poerbolinggo

30.3.96

24.11.02

148.

MAS ARMANOE

1883

Boeloelawang

26.6.96

15.11.04

149.

MAS KAMMAR

1886

Bandjarnegara

23.3.97

28.10.03

150.

MAS SOEMOWIDIGDO

1883

Pasoeroean

23.3.97

28.10.05

151.

RADEN ABDULTAHIR

1883

Leksono

22.3.97

15.11.04

152.

RADEN MAS NOTOSOERASMO

1882

Pakoe Alaman

22.3.97

1.11.07

153.

J F GERUNGAN

1882

Tondano

22.3.97

1.11.06

154.

H. MASOKO

1882

Tondano

22.3.97

31.4.07

155.

MAS SOEDIRMAN

1884

Madioen

22.3.97

15.11.04

156.

MAS OETORO

1883

Kadjaksäan

22.3.97

15.11.04

157.

ACHMAD MOECHTAR

1883

Kotta Gedang

22.3.97

18.10.05

158.

RADEN SOENG SOEDJONO

1883

Pasoeroean

22.3.97

15.11.04

159.

HAROEN AL RASJID

1883

Padang Sidempoean

22.3.97

24.11.02

160.

ABDUL KARIM

1881

Mahan Pandjang

14.3.98

28.11.05

161.

M P LEIWAKABESSY

1880

Amboina

14.3.98

24.11.02

162.

J. SAMALO

1884

Amboina

14.3.98

1.10.08

163.

RADEN ROEM

1883

Kepatian

14.3.98

28.10.05

164.

RADEN MAS MOHAMAD

1883

Bandjarnegara

14.3.98

1.11.06

165.

RADEN ISKAK

1883

Bajan

14.3.98

28.10.05

166.

J.R. PELLO

1884

Paritti

23.3.98

1.11.07

167.

H. D. J. APITULY

1885

Amboina

25.3.98

1.11.06

168.

H.F. LUMENTUT

1884

Kwandang

28.3.98

1.11.06

169.

RADEN MAS PRATOMO

1885

Djocja

1.3.99

1.11.06

170.

MAS TJIPTO

1886

Petjangakan

1.3.99

28.10.03

171.

RADEN RACHMAT

1884

Soekaboemi

1.3.99

20.9.10

172

MAS SOEMARDI

1884

Djoewana

1.3.99

1.11.06

173.

RADEN JAARMAN SOEMINTROL
ZEERBAN

1885

Patti

1.3.99

1.11.07

174.

RADEN HARDJONO

1884

Ngalian

1.3.99

21.3.10

175.

MAS SOEPARDJO

1885

Keboemen

1.3.99

20.9.10

176.

RADEN SOENGKONO

1885

Karanganjer

1.3.99

1.5.08

177.

MAS MOORDJONO

1886

Batavia

1.3.99

1.11.06

178.

A G ZAKIR

1884

Kotta Gedang

1.3.99

1.10.09

179.

J J TUMBELAKA

1884

Amoerang

1.3.99

1.10.09
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180.

RADEN BARON

1887

Bandoeng

1.3.99

1.11.07

181.

ABDUL HAKIN

1885

Padang Sidempuan

1.3.99

28.10.05

182.

RADEN MAS SOSROPRAWIRO

1886

Pakoe Alaman

1.3.99

1.10.09

183.

MAS ISCHAQ

1888

Pekalongan

1.3.99

1.10.08

184.

MAS ANTARIKSA

1885

Madioen

19.2.1900

1.10.08

185.

MAS MOENANDAR

1886

Rembang

19.2.1900

1.10.08

186.

RADEN MAS AMAD

1884

Koetoardjo

19.2.1900

1.10.08

187.

DJALALOEDIN

1884

Si Pirok

19.2.1900

1.11.06

188.

MAS ROESLAN

1884

Soerabaja

19.2.1900

20.9.10

189.

RADEN NATA KOESOEMAH ALIAS
MOERAD

1885

Tjitjalengka

19.2.1900

26.2.12

190.

RADEN LATIP

1885

Grobogan

19.2.1900

1.10.08

191.

RADEN SAMSOE

1887

Buitenzorg

19.2.1900

26.2.12

192.

RADEN MARDJAMAN

1886

Banjoemas

6.2.01

1.10.08

193.

RADEN MAS MASARDI

1885

Bandjarnegara

6.2.01

1.10.08

194.

MAS MOERMAN

1885

Poerworedjo

6.2.01

1.10.09

195.

RADEN BOEING

1885

Poerworedjo

6.2.01

1.10.09

196.

MAS SOEWARNO

1886

Kemirie

6.2.01

10.9.10

197

RADEN MAS SOEMARTO

1886

Madioen

6.2.01

21.3.10

198

SOEJOEDONO

1886

Semarang

6.2.01

1.10.09

199.

WARSIDIN

1887

Koetaradja

6.2.01

1.10.09

200.

J. KAIJADOE

1886

Saparoea

6.2.01

1.10.09

201.

J. MAHOELETE

1887

Amboina

6.2.01

1.10.09

202.

HOERIP

1886

Soerakarta

6.2.01

19.8.11

203.

B.F. ROTTY

1886

Menado

6.2.01

19.8.11

204.

A.F.H. HENGST

1885

Batjan

6.2.01

1.10.09

205.

ZAINOEL ARIFIN

1887

Palembang

6.2.01

1.10.08

206.

MOHAMAD

1886

Tapanoeli

6.2.01

1.10.09

207.

SINGAL

1885

Menado

5.3.01

20.9.10

208.

J.F. TUMBELAKA

1888

Menado

25.1.02

30.7.12

209.

RADEN SOEPARTO

1888

Semarang

25.1.02

20.9.10

210.

RADEN DJOEHARI

1888

Semarang

25.1.02

20.9.10

211.

RADEN SOELEMAN

1886

Banjoemas

25.1.02

27.2.14

212.

SOEWARNO

1887

Bojolali

25.1.02

20.9.10

213.

J.J.A. TIELUNG

1888

Ternate

25.1.02

20.9.10

214.

J.H. WAROUW

1886

Menado

25.1.02

20.9.10

215.

R. SAHIT

1888

Kediri

25.1.02

20.9.10

216.

MAS SOEKARDJO

1886

Poerworedjo

25.1.02

19.8.11

217.

RADEN SOEROJO

1888

Madioen

25.1.02

11.2.15
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218

RADEN MAS GOEMBREG

1886

Kedoe

25.1.02

11.4.11

219.

MAS AGOESDJAM

1888

Madioen

10.1.03

8.3.13

220.

MAS RAMELAN TIRTOHOESODO

1887

Madioen

10.1.03

11.4.11

221.

MAS MOHADJIR

1886

Toeban

10.1.03

19.8.11

222.

ARIFIN

1890

Kotta Soengei

10.1.03

30.7.12

223.

RADEN SOETOMO

1889

Bangil

10.1.03

11.4.11

224.

MAS SOERADJI

1888

Madioen

10.1.03

1.8.12

225.

MAS GOENAWAN MANGOENKOESOEMO

1888

Japara

10.1.03

11.4.11

226.

RADEN RAMLAN

1888

Semarang

10.1.03

27.2.14

227.

MAS MOHAMAD SALECH

1888

Salatiga

10.1.03

11.4.11

228.

P.L. AUGUSTIN

1889

Amboina

10.1.03

19.8.11

229.

J.A. LATUMETEN

1888

Amboina

10.1.03

11.4.11

230.

A. LUMANAUW

1887

Tondano

10.1.03

30.7.12

231.

A.B. ANDU

1888

Menado

10.1.03

11.4.11

232.

RADEN SOEMANTRI

1888

Poerworedjo

1.2.03

19.8.11

233.

MAS BOEDIARDJO MANGOENKOESOEMO

1889

Japara

8.2.03

30.7.12

234.

MAS SLAMET

1887

Poerworedjo

1.3.03

11.4.11

235.

MAS SOELEIMAN

1887

Poerworedjo

1.3.03

11.4.11

236.

ROETAP

1889

Kotta Gedang

4.1.04

30.7.12

237.

CHAIDLIR ANWAR

1901

Kotta Gedang

4.1.04

18.7.13

238.

RADEN MAS SOELEIMAN

1888

Banjoemas

4.1.04

28.6.15

239.

RADEN ANGKA

1890

Bandjarnegara

4.1.04

30.7.12

240.

RADEN ISMANGIL KOESOEMOPOETRO

1889

Kediri

4.1.04

11.2.15

241.

RADEN HAMIMZAR

1887

Garoet

4.1.04

27.2.14

242.

RADEN MOHAMAD STAMBOEL

1890

Koedoes

4.1.04

30.7.12

243.

J.B. SITANALA

1889

Amboina

18.1.04

30.7.12

244.

ABDUL RASJID

1891

Padang

27.12.04

8.7.14

245.

D.M. PESIK

1890

Amoerang

29.12.04

18.7.13

246.

MAS DAJAT

1890

Soemedang

29.12.04

21.6.16

247.

RADEN BOEDOJO

1889

Wonosobo

29.12.04

31.1.14

248.

RADEN SOEMITRO

1889

Poerwokerto

29.12.04

28.6.15

249.

MOHAMAD JOESOEF

1890

Batavia

29.12.04

18.7.13

250.

MAS POERWO SOEWARDJO

1891

Semarang

29.12.04

18.7.13

251.

MOHAMAD SJAAF

1890

Fort de Kock

29.12.04

18.7.13

252.

RADEN WIKNJO SOEDOMO

1888

Kediri

29.12.04

8.7.14

253.

RADEN SOESILO

1891

Bodjonegoro

9.12.04

18.7.13

254.

RADEN KODIJAT

1892

Moentilan

14.12.05

8.7.15

255.

MAS SOEWARDIE

1893

Poerwodadi

14.12.05

21.6.16
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256.

RADEN DJENAL ASIKIN

1891

Manondjaja

TEMPAT LAHIR

14.12.05

MASUK

8.7.14

LULUS

257.

RADEN MAS GONDHOKOESOEMO

1892

Pakoe Alaman

14.12.05

28.6.15

258.

AZIEL HAZNAM GELAR SOETAN SAID

1893

Fort de Kock

14.12.05

8.7.14

259.

ACHMAD SALEH

1891

Padangsche Bovenlanden

14.12.05

11.2.15

260.

MAS DIRAN

1891

Solo

14.12.05

8.7.14

261.

RADEN SOEMITRO HADIBROTO

1892

Semarang

14.12.05

8.7.14

262.

RADEN JOSO SOETOMO

1891

Solo

14.12.05

28.6.15

263.

MAS SARDJITO

1891

Poerwodadi

3.12.06

28.6.15

264.

RADEN ANWAR

1892

Batang

3.12.06

29.12.16

265.

RADEN KOESOEMA SOEDJANA

1894

Tjiamis

3.12.06

29.12.16

266

Mas SLAMET ATMOSOEDIRO

1891

Lampegan

3.12.06

21.6.16

266.

Mas SLAMET ATMOSOEDIRO

1891

Lampegan

3.12.06

21.6.16

267.

RADEN GATOET

1890

Ponorogo

3.12.06

21.6.16

268.

J.F. MATULI

1892

Magelang

3.12.06

28.6.15

269.

RADEN DJOENDJOENAN
SATIAKOESOEMA

1890

Tjiawi

3.12.06

23.5.18

270.

MAS SLAMET HONNGOWITROTO

1890

Karanganjer

3.12.06

23.5.16

271.

RADEN MAS MARSAID

1892

Bandjarnegara

3.12.06

23.5.18

272.

MAS SOEJOET

1892

Kedoe

3.12.06

12.6.17

273.

SOEKITO

1892

Solo

3.12.06

28.6.15

274.

MAS SOEPARDJO

1892

Cheribon

3.12.06

28.6.15

275.

F.J.NAINGGOLAN (SI DJOHAN)

1892

Tapanoeli

25.11.07

23.5.18

276.

AMIR HAMZAH GELAR MAHARADJA
INDRA LAOET

1893

Sibolga

25.11.07

23.5.18

277.

AGOES MOELJADI

1891

Pekalongan

25.11.07

29.12.16

278.

MAS DOERAKIM

1981

Salatiga

25.11.07

21.6.16

279.

MAS SATIMAN WIRIOSANDJOJO

1892

Solo

25.11.07

12.6.17

280.

RADEN MAS WIRASMO

1893

Solo

25.11.07

21.6.17

281.

JACOB

1892

Atjeh

25.11.07

23.5.18

282.

RADEN SENO

1892

Magelang

25.11.07

21.6.16

283.

RADEN MOHAMAD SALEH MANGOEN- 1892
DIHARDJO

Soekaboemi

25.11.07

21.6.16

284.

RADEN MAS DIRDJO SOEGONDO

1894

Djocja

25.11.07

28.11.17

285.

ACHMAD MOCHTAR

1892

Bondjol

25.11.07

21.6.16

286.

MACKSOES

1892

Kotta Gedang

25.11.07

21.6.16

287.

KOESMA

1893

Bandoeng

1.3.08

21.6.16

288.

SLAMET IV

1893

Banjoemas

1.3.08

21.6.16

289.

MAS SOEHARDI ARIOTEDJO

1894

Banjoewangi

9.11.08

23.5.18

290

MAS SOEMADIJONO

1894

Djatirogo

9.11.08

12.6.17
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291.

SAMSOELMAARIF MANGOENKOESOEMO

1894

Koedoes

9.11.08

12.6.17

292.

MAS OEMAR

1893

Pati

9.11.08

28.11.17

293.

ABDUL MADJID

1894

Moeara Laboe

9.11.08

23.5.18

294.

MARZOEKI MAHDI

1894

Kotta Gedang

9.11.08

23.5.18

295.

SAVIOEDIN

1893

Sawah loento

9.11.08

23.5.18

296.

RADEN BAGOES JOEDIONO

1894

Djocja

9.11.08

28.11.17

297.

MAS ISKANDAR ATMOSOEDIRO

1893

Lampegan

9.11.08

23.5.18

298.

RADEN SOEMARDJO MARTODIWIRJO

1892

Banjoemas

1.2.09

19.5.19

299.

MARZOEKI

1894

Kotta Gedang

1.11.09

29.11.19

300.

SJOFJAN RASSAT

1895

Pajacombo

1.11.09

23.5.18

301.

HEERDJAN

1894

Djocja

1.11.09

23.5.18

302.

BOENTARAN MARTOATMODJO

1896

Kedoe

1.11.09

23.518

303.

SOEHOEDHO

1895

Kedoe

1.11.09

30.3.21

304.

NOERDIN

1895

Solok

1.11.09

19.5.19

305.

RADEN MOHAMAD DJOEHANA WIRODIKARTO

1896

Tjiparaj

1.11.09

23.5.18

306.

ARDJOENATIN

1894

Madioen

1.11.09

29.11.19

307.

SJOEIB PROHOEMAN

1895

Pajacombo

1.11.09

23.5.18

308.

AULIA

1877

Kotta Gedang

1.11.09

23.5.18

309.

MAS MARDJOKO MARTOSOEDIRDHO

1896

Koetoardjo

1.11.09

23.5.18

310.

A. TIELAAR

1893

Tondano

1.11.09

29.11.18

311.

O.L. FANGGIDAY

1895

Timor

1.11.09

23.5.18

312.

ABDUL HAKIM GELAR SOETAN TARINSOH

1896

Kotta Gedang

1.11.09

19.5.19

313.

MAS SOEMAKNO MARTOKOESOEMO

1896

Brebes

11.1.10

27.3.20

314.

MAS SOEKARDJO

1897

Banjoemas

24.10.10

8.5.20

315.

KISMAN

1896

Bandoeng

24.10.10

8.5.20

316.

MOHAMAD RASID

1897

Kotta Gedang

24.10.10

19.5.19

317.

MAAMOER AL RASJID

1897

Padang Sidempoean

24.10.10

19.5.19

318.

AKMAM GELAR SOETAN BAHERAN

1897

Kotta Gedang

24.10.10

19.5.19

319.

ROEZIN

1895

Kotta gedang

24.10.10

11.11.21

320.

H.W. MAKALIWE

1894

Tondano

25.10.10

19.5.19

321.

MAS ABDOEL PATAH

1898

Madjalaja

9.10.11

29.10.21

322.

JOHANNES W. ZACHARIAS

1896

Timor

9.10.11

29.11.20

323.

TENGKOE MANSOER

1896

Tanjong Balai

9.10.11

8.5.20

324.

MAS SOEDOMO

1896

Pasoeroean

9.10.11

29.11.20

325.

RADEN SOESELO WIRIOSAPOETRO

1897

Magetan

9.10.11

23.11.20

326.

MOHAMAD JOESOEF

1898

Solok

9.10.11

27.4.22

327.

BADERIL MOENIR

1897

Loeboek

9.10.11

8.5.20
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NAMA

THN

TEMPAT LAHIR

MASUK

LULUS

328.

L. TAMAELA

1896

Amboina

9.10.11

26.4.21

329.

RADEN MAS NOTOPRATOMO

1896

Djocja

9.10.11

26.4.21

330.

RADEN MARDJOKO

1897

Kedoe

9.10.11

8.5.20

331.

Ed. J. KARAMOIJ

1895

Menado

9.10.11

26.4.22

332.

MAS SOEPRAPTO SETJOHOESODO

1897

Pekalongan

9.10.11

26.4.21

333.

J.J. TUPAMAHU

1896

Saparoea

9.10.11

29.11.20

334.

D. SOUISA

1895

Saparoea

9.10.11

18.12.22

335.

J.S. LISAPALY

1896

Saparoea

9.10.11

11.11.21

336.

ZAINAL

1897

Kotta Gedang

9.10.11

29.11.19

337.

MAS SOERONO

1899

Poerwodadi

9.10.11

29.11.19

338.

SOEKIMAN

1896

Solo

22.9.12

18.12.22

339.

MOHAMAD DJAMIL

1898

Kajoetanam

22.9.12

26.4.21

340.

MOHAMAD ZEN GELAR RADJA MAGEK 1899

Painan

22.9.12

26.4.21

341.

LEIMENA

1898

Amboina

22.9.12

26.4.21

342.

T.A. KANDOU

1896

Batjan

22.9.12

11.11.21

343.

J.W. GERUNGAN

1896

Menado

22.9.12

18.12.22

344.

MAS ADI

1897

Blora

22.9.12

29.10.21

345.

ABDOELRACHMAN

1898

Keboemen

22.9.12

26.4.21

346.

RADEN SOEKATON REKSOMIDJOJO

1897

Rembang

22.9.12

26.4.21

347.

MAS DRADJAT

1898

Bandoeng

22.9.12

28.11.23

348.

MAS SOEHARJONO

1897

Semarang

22.9.12

18.12.22

349.

RADEN SOERATMAN ERWINN

1897

Pekalongan

22.9.12

26.4.21

350.

RADEN MARDJABAN POERWODIREDJO

1898

Koetoardjo

22.9.12

26.4.21

351.

E.K. WALANDOUW

1897

Kakas

22.9.12

26.4.21

352.

RADEN MAS SOEDIONO

1899

Bojolali

22.9.12

26.4.21

353.

MOHAMAD SEN

1896

Padang Sidempoean

22.9.12

18.12.22

354.

GOELAM

1899

Fort de Kock

22.9.12

27.4.22

355.

M.E. THOMAS (vr.)

1896

Menado

22.9.12

26.4.22

356.

BASOEKI

1899

Pandeglang

14.9.13

27.4.23

357.

SOETAN ASIEN

1899

Moeara Laboe

14.9.13

27.4.23

358.

AZIR

1900

Kotta Gedang

14.9.13

27.4.23

359.

MOHAMAD ANAS

1899

Pajacombo

14.9.13

13.3.26

360.

NASAROEDIN

1897

Koetaradja

14.9.13

24.1.25

361.

ABDUL HADIN

1900

Fort de Kock

14.9.13

17.10.25

362.

ABDUL MOENIR

1898

Tapanoeli

14.9.13

18.12.22

363.

J.S. WAROUW

1900

Amoerang

13.12.13

20.9.24

364.

A.H. MAENGKOM

1897

Menado

13.12.13

4.2.25

365.

SALIM

1902

Soemedang

13.9.14

2.5.25

NO.

NAMA

THN

TEMPAT LAHIR

MASUK

LULUS

366.

R. KANDOU

1898

Batjan

13.9.14

16.5.25

367.

MAAS

1901

Fort de Kock

13.9.14

27.4.25

368.

RADEN MOCHTAR

1900

Poerwokerto

13.9.14

26.4.24

369.

F.L. TOBING

1899

Siboelan

13.9.14

20.12.24

370.

RADEN PIRNGADIE

1899

Tjilegon

13.9.14

16.8.24

371.

MARSETIJO

1899

Kedoe

13.9.14

16.5.25

372.

ANNA WAROUW (vr.)

1897

Amoerang

24.11.14

23.8.24

373.

RADEN MAS SOEWANDI MANGKOEDIPOERO

1901

Gombong

21.8.15

29.8.25

374.

MOHAMAD JOENOES

1901

Benkoelen

21.8.15

27.2.26

375.

RADEN MAAMOEN AL RASJID KOESOEMADILAGA

1900

Soemedang

21.8.15

17.7.26

376.

TJIONG BOEN KIE

1901

Tjikarang

1.11.16

17.7.26

377.

TAN TJOE HAN

1898

Batavia

6.11.16

6.3.26

378.

H. LEEUWENBORGH

1898

Modjokerto

1.10.17

27.4.23

379.

W.G.C KIELSTRA

1891

Middleburg

1.12.21

9.5.25

380

AMINOEDIN POHAN

1902

Tapanoeli

13.8.16

21.8.26

381.

MOH. ALI HANAFIAH

1901

Padang Panjang

13.8.16

11.9.26

382.

R.M. SOEDARSONO

1900

Bojolali

13.9.14

11.9.26

RENCANA BELAJAR
STOVIA dibentuk dengan jurusan persiapan tiga tahun (yang kini hanya tersisa tiga tahun)
dan jurusan kedokteran tujuh tahun(satu tahun sepenuhnya untuk pengantar). Suatu
tinjauan tentang beragai mata pelajaran yang diajarkan bisa disampaikan di sini, yang
angkanya menunjukkan jumlah jam belajar (rata-rata 55 menit) per minggu untuk setiap
murid.

Daftar pasien yang dirawat selama tahun 1890 sampai dengan 1925
Di berbagai poliklinik STOVIA
Catatan:
1.
Poliklinik pendidikan pertama kali didirikan pada 1890
2.
Selain itu 1222 pasien untuk penyakit mata, hidung dan tenggorokan
3.
Selain itu 1640 pasien untuk penyakit mata, hidung dan tenggorokan
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DOKTER HINDIA, YANG MEMPEROLEH IJAZAH DIPLOMA DOKTER
DI BELANDA
NO.

302

NAMA

TAHUN PER- NO.
OLEHAN
IJAZAH

NAMA

TAHUN PEROLEHAN IJAZAH

1.

M. ASMAOEN

1908

20.

GOENAWAN MANGOENKOESOEMO

1920

2.

J.E. TEHUPEIORY

1909

21.

R. SOETOMO

1921

3.

W.K. TEHUPEIORY

1909

22.

Dr. M. SJAAF

1922

4.

Dr. ABDUL RIVAI

1909

23.

J. MAHULETE

1922

5.

M. BOENJAMIN

1909

24.

Dr. M. SARDJITO

1923

6.

Dr. PH. LAOH

1910

25.

Dr. R. SOESILO

1924

7.

Dr. H.J. D. APITULY

1910

26.

R. STAMBOEL

1924

8.

Dr. H.F. LUMENTUT

1910

27.

Dr. J.A. LATUMETEN

1924

9.

J.A. KAWILARANG

1912

28.

R. KODYAT

1925

10.

B.A.S. GERUNGAN

1912

29.

J. TIELUNG

1925

11.

MOHAMAD SALIM

1912

30.

H. LEEUWENBURGH

1926

12.

M.P. LEIWAKABESSY

1912

31.

P.A. AUGUSTIN

1926

13.

Dr. M. RADJIMAN

1912

32.

J.B. SITANALA

1926

14.

W.J.TH. TANGKAU

1913

33.

R.DJ. ASIKIN

1926

15.

R. BRENTEL

1913

34.

R. SOEMAKNO

1926

16.

A. KOOSMAN

1914

35.

A. MADJID

1926

17.

M. ICHAQ

1915

36.

D.M. PESIK

1926

18.

Dr. M. SOEWARNO

1915

37.

SOEKIMAN

1926

19.

R.M.M. MANGKOEWINOTO

1915

38.
39.
30.

M. MOERMAN
R.M. SOEMARTO
M. SOERONO

1926
1926
1926

RENCANA PELAJARAN
Stovia terdiri atas jurusan persiapan selama tiga tahun (yang sekarang tinggal tahun ke-3)
dan jurusan kedokteran selama tujuh tahun (dengan tahun pertama sebagai masa pengantar). Suatu kajian tentang berbagai mata pelajaran yang diajarkan di sini bisa disajikan,
yang angka-angkanya menunjukkan jumlah jam pelajaran (rata-rata 55 menit) tiap minggu
bagi setiap murid.
RENCANA PELAJARAN JURUSAN PERSIAPAN
MATA PELAJARAN

TAHUN AJARAN
1*

II*

III

Bahasa Belanda

12

I

9

9

Berhitung

4

2

-

Aljabar

2

2½

3

Planimetri

2

4½

3

Stereometri

-

-

1

Goneometri

-

-

1

Trigonometri

-

-

1

Sejarah

2

2

2

Geografi dan Kosmografi

2

2

2

Tata negara

-

-

1

Ilmu tanaman

1

1

1

Ilmu hewan

1

1

1

Bahasa Inggris

-

2

2

Olahraga

2

2

2

menggambar

2

2

2

30

30

30
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PENYEBARAN ALUMNI STOVIA DI SELURUH HINDIA
Dalam peta di sini ditampilkan tinjauan tentang penyebaran alumni STOVIA. Mereka memberikan gambaran mengenai kebutuhan kedokteran seutuhnya mengingat tinjauan yang
diberikan hanya berlaku untuk di luar Eropa.
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5=5
5=5

Dokter Hindia Pemerintah
Dokter Djawa Pemerintah

5=5
5=5

Pegawai
Dokter Pemerintah

V=5
V=5

Dokter Hindia Swasta
Dokter Djawa Swasta

V=5

Dokter Swasta

RENCANA BELAJAR JURUSAN KEDOKTERAN
MATA PELAJARAN

TAHUN AJARAN
I

II

III

IV

V

VI

VII

SETENGAH TAHUN
Filsafat
Bahasa Belanda
Bahasa Inggris
Literatur Belanda
Teori Ilmu Tanaman
Praktek Ilmu Tanaman
Teori Ilmu Hewan
Praktek Ilmu Hewan
Teori Ilmu Alam
Praktek Ilmu Alam
Teori Ilmu Kimia
Praktek Ilmu Kimia
Bahasa Jerman
Tanaman Beracun
Genetika
Kapita Selekta Ilmu Kimia
Kapita Selekta Ilmu Alam
Teori Anatomi
Praktik Anatomi
Top. Anatomi
Teori Histology
Praktik Histology
Praktik Kimia Fisiologi
Teori Fisiologi
Praktek Fisiologi
Patologi Umum
)
Praktek Patologi Umum )
Anatomi Patologi
Praktik Anatomi Patologi
Kedokteran Kehakiman
Teori Parasitologi
)
Praktek Parasitologi
)
Ilmu Kesehatan
Pengetahuan tentang Kedokteran

I
2
4
3
2
1
2
1
2
7
5
2
-

II
2
4
3
2
1
2
1
2
5
2
5
2
-

I
1
1
2
1
2
5
2
5
2
2
4
6
2
-

II
1
1
2
1
2
5
5
2
2
6
6
2
-

I
2
1
1
1
1
6
6
2
2
6
2
-

II
2
1
1
1
1
4
6
2
2
4
2
4

I
3
6
2
5
2
5

II
1
6
2
3
2
3

I
1
-

I
1
-

I
-

I
-

I
-

I
-

-

-

-

-

-

-

2

2

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2

2
2
2

2
1
1

2
1
1

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

2
-

2
-

-

-
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MATA PELAJARAN

TAHUN AJARAN
I

II

III

IV

V

VI

VII

SETENGAH TAHUN
Percobaan klinik dan diagnose fisik
Diagnose kimia dan mikroskop
Kedokteran khusus
)
Klinik kedokteran
)
Poliklinik kedokteran
Ilmu bedah umum
Bedah klinik dan bedah khusus
Poliklinik bedah
Operasi
Ilmu penyakit mata
Klinik penyakit mata
Poliklinik penyakit mata
Farmasi
Ilmu persalinan
Klinik persalinan
Phantoom
Penyakit kulit dan kelamin
Ilmu kesehatan gigi
Teori ilmu pembuatan obat
Praktek ilmu pembuatan obat
Perawatan pasien
)
Ilmu membalut
)
Ilmu Kes. Telinga, Hidung dan Tenggor.
Psikiatri
Klinik dalam penyakit syaraf
T O T A L ……………
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I
-

II
-

I
-

II
-

I
-

II
-

I
-

II
6
-

I
2
2
4

II
2
2
4

I
4

II
4

I
-

II
-

-

-

-

-

-

-

1
-

1
-

2
3
1
1
4
1
-

2
2
1
1
4
1
2
-

2
4
2
2
2
2
1
2
1

2
4
2
2
2
2
1
2
1

4
2
1
4
2
2
3
-

4
2
2
1
4
2
2
3
-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
1

2
1

1
1

1
1

1
1

1
1

31

35

35

30

30

28

27

30

35

32

32

22

24

31

GRAFIK TINJAUAN DARI 1890 SAMPAI DENGAN 1925
YANG MENGUNJUNGI POLIKLINIK STOVIA
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Daftar pasien yang dirawat selama tahun 1890 sampai dengan
Tahun 1925 di berbagai poliklinik STOVIA11

1

308

Tahun

Penyakit Dalam

Pasien Bedah, Kulit dan
Kelamin

Pasien Mata

Jumlah

1890

83

152

167

402

1891

102

173

207

482

1892

183

347

274

806

1893

285

447

262

994

1894

245

401

240

886

1895

439

570

273

1282

1896

325

982

444

1751

1897

435

1115

556

2106

1898

646

1332

593

2571

1899

697

1440

435

2572

1900

836

1417

426

2679

1901

740

1826

461

3072

1902

719

2256

538

3513

1903

846

2101

712

3659

1904

898

2103

630

3631

1905

1271

2729

806

4806

1906

884

3383

772

5039

1907

1063

3354

679

5298

1908

1329

5139

793

7261

1909

1386

5081

874

7341

1910

1087

5134

823

7044

1911

1234

4572

1135

6941

1912

1236

4451

1056

6743

1913

1709

4281

990

6980

1914

1588

4616

1179

7383

1915

1312

4364

1136

6812

1916

1290

3462

868

5620

1917

1481

3938

914

6333

1918

1408

5210

1121

7739

1919

1339

5206

1132

7697

1920

1783

4323

1376

7482

1921

2933

7641

2153

12727

1922

3551

4533

2374

10458

1923

3616

4680

2476

10772

1924

4033

5212

22

2631

11876

1925

5000

5689

348333

14172

1

Poliklinik pendidikan ini baru pertama kali didirikan pada tahun 1890

PEGAWAI STOVIA

(awal kursus 1926-1927)
Komisi Pengawas
Dr. G.W. KIEWIET DE JONGE
S.L. BRUG
A.J.N. ENGELENBERG
MR. H’S JACOB
W.H. TEHUPEIORY
DOSEN JURUSAN KEDOKTERAN
A.DE WAART (Direktur)
Dr. C. BAKER (Wakil Direktur)
Dr. M.TH KOKS
Dr. S.P. SLAGTER
Dr. A.N. SCHOUTEN
Dr. D. DE VISSER SMITS
Th. G. VAN VOGELPOEL
Dr. W.RADSMA
Dr. A.J.F. OUDENDAL
Prof.Dr. E.R.K. RODENWALD
P.H. OLIVIER
E.R.A. LUYKE ROSKOTT
R.D. KANDOU
Dr. F.H. VAN LOON
Tj. WIEBERDINK
C.H.J. DE GEUS21
M.J. VAN DIJKE
H.H. Th.A. BOR,D.D.S.
Mej. N. VAN DE WATER
H. ENNEN
J.F.H. ALLEN
L.P.P. PENOCK
J. TREFFERS

2

1

Ketua
ANGGOTA

Fisiologi, otot, syaraf dan indera
Penyakit mata, telinga, hidung dan tenggorokan
Ilmu obat-obatan, farmasi, farmakognosi
Ilmu alam, filsafat
Ilmu tanaman, tanaman beracun
Ilmu hewan, genetika
Anatomi
Fisiologi tanaman,fisiologi kimia, histology,
kedokteran kehakiman
Patologi umum, anatomi patologi,
kedokteran kehakiman
Parasitologi, ilmu kesehatan
Kedokteran internis
Pengantar klinik, diagnose fisik
Diagnose kimiawi dan mikroskopis
Penyakit syaraf dan jiwa
Ilmu bedah
Ilmu kebidanan dan ginekalogi
Ilmu penyakit kulit dan kelamin
Penyakit gigi
Perawatan pasien
Bahasa Belanda
Kesusasteraan Belanda
Bahasa Jerman
Bahasa Inggris

Untuk sementara digantikan oleh N.J.A.F. Boerma
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PEGAWAI PEMBANTU
MAS SUHARJONO
MOH. NASAROEDIN
MAS PIRNGADIE
MOH. JOENOES
W.J.TH. TANGKAU
R.D. KANDOU
MOH. ANAS
H.J.A. LARET & MAS MARSETIJO
RADEN RR. WASINI
NY. F. DE FRETES,
NYI DJOELAEHA
DOSEN JURUSAN PERSIAPAN
C.J. BRETON DE NIJS
H. ENNEN
Dr. A.R. SCHOUTEN
Dr. DE VISSER SMITS
J. TREFFERS
Tenaga Administrasi
G.H. SALTEY
L.H.A. VROUWENVELDER
MEVR. M.A. MANSVELD
G.A.M. BRONDGEEST
L. KENAN
F. LAMBINON
G. KARSELIUS
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Anatomi
Fisiologi, fisiologi kimiawi, histology
dan ilmu obat-obatan
Anatomi patologi dan kedokteran kehakiman
Kedokteran internis
Bedah
Ilmu penyakit mata, telinga, hidung dan tenggorokan

Kebidanan

Filsafat, kosmografi, olahraga, menggambar
Bahasa Belanda, geografi, sejarah, tata negara
Ilmu hewan
Ilmu tumbuhan
Bahasa Inggris

Administrator

DAFTAR NAMA SISWA SEKARANG
Jurusan Persiapan IIIa
1. ARMIN PANE
2. ANDU
3. ALI, MAS MOH.
4. BOESTAMI
5. DJOEWARI
6. DERMAWAN
7. ENDLICH J.
8. INDROSOEGONDHO
9. KONMANN
10. KAMSIAH, R.S (WANITA)
11. NOEH, T. MOH.
12. ROEM, R. MOH
13. SJAMSOEDIN

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

SAMADIKOEN MAS
SADIKOEN
SOEDARSONO
SAHARDJO
SOEWANDA
SOERACHMAT
SOEMBADJI
SADHI
STEKKINGER
TJAN JOE HOK
WASITO
ZAINOEL ARIFIN

Jurusan Persiapan IIIb
1. ANWAR
2. ANWAR, MOH.
3. ABDOELGANI
4. BAWONO, M.
5. DADI
6. DAHNIAL
7. JULIUS
8. KOEAT
9. KARTADINATA, ANWAR
10. KUSSIN
11. LATUMANUWY, K.
12. LUCARDI, P.
13. MARJO

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

NANI
NANANG
PAUW HIAUW TJIANG
PAMINTO
RIFIN
SAMEDI
SALIM
SOEDJOED, M.
SOEWARJO, R.
SARKIMAN
SUWANDAR
ZAIS
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Jurusan Ilmu Kedokteran Tahun I

312

1.

ABDOELRACHMAN

24. SOEMANTRI

2.

ADNAN

25. SOEDIGDO, R

3.

ANTAPERMANA, M.

26. SOEKIMAN

4.

ABBAS, ABD.

27. SOEPANGKAT

5.

ASSAAT

28. SOEMITRO, R

6.

BOLAND, J.

29. SANTO

7.

BASRI, H.

30. SOEKIRMAN

8.

DOPPERT

31. SOETEJO

9.

HADI, MAS

32. SOEPARDAN, MAS

11. ILJAS

33. SOEKASNO

10. ISMOJO M.

34. SOEHARDO

12. JOEDONO, MAS

35. SJAHRIAR

13. JAP BOEN SENG

36. SOEWADJI, R

14. KASMAN, MAS

37. SOEDARDJO, R

15. LIEM TJAE LE.

38. SOEPARNO

16. LUHUKAY

39. SOETIRAH (m)

17. MOEZAHAR

40. SIE TJOAN PO

18. MOEZIL

41. TANGKAU

19. MOERAD, ABD.

42. TJIA SOE PIAUW

20. POERBA, ABD.

43. TIJN, S.L. VAN

21. PONGAL

44. TUMBEL, L (m)

22. ROEBIAH, SITI (m)

45. TAMZIL

23. ROCHIAT

46. WAAS, J.R.M.

Jurusan Ilmu Kedokteran Tahun II
1. ABOETALIB
2. ABDOELRACHMAN
3. COHRANE
4. DARWIN
5. DANI, MAS
6. DJUNAEDI
7. DOSOTANOJO
8. ENDON
9. FERDINANDUS, V.E.
10. JOEWONO
11. KADIR, ABD.
12. MOEHTADI
13. MOORSITO
14. MOCHTAR
15. MOERID, ABD.
16. MAHJOEDIN
17. NAZIR
18. OUW ENG LIANG
19. ONG YAN LIEM
20. OEY TJING SIANG
21. POEDJADI
22. POETIRA
23. RASIDIN
24. SOEPARNO

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

SIREGAR, SOLEIMAN
SOEPARDJI
SANTOSO, MAS
SIREGAR, PANGRIBOEAN
SOENARIO
SAPOEAN
SOEPONO
SOEGIANTO
SISTOJO, MAS
SASMO, MAS
SOESILO
SJAH, MOH.
SLAMAT
SOEPRODJO
TAHITOE
TAZAR
TOHA, MAS. MOH.
TIO TIONG LOK
TENDEAN
THOMAS. H
THAHAR, MOH.
WATTIMENA,S (m)
ZACHARIAS
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Jurusan Ilmu Kedokteran Tahun III

314

1. ADENIN, MOH.

26. PORTIER, J.

2. AGOES

27. PALENGKAHU, D.E.

3. ABDULRACHIM

28. ROEZIN

4. AMIROESIN

29. SOEMARSONO

5. ABDULMOELOEK

30. SOENARIO

6. BESAR, ALI.

31. SJAHRIAL

7. GOEWIE, J.B.M

32. SOEDIGDO, M.

8. HENDARMIN, R.

33. SOEDARSO, M.

9. HAMAMI, ACHM.

34. SOEKIRDJAN

10. HANIFAH, ABOE

35. SOEPARTO

11. ILJAS

36. SENDUK, R.C.L

12. INJO TJOEN HONG

37. SOEPONO

13. KNEYBER, JOHN (m)

38. SAHIR

14. KOLMUS

39. SANJOTO

15. LOEKMONO

40. SOEGIONO

16. LIM TOAN KOEN

41. SOEHARDI

17. MALAIHOLO, J.F.

42. SOETRISNO

18. MOEWARDI

43. SIWY. D.W.

19. MADNAWI

44. THUNG TIANG GOAN

20. MAHZAR

45. TANJONG, M.

21. MANTIK

46. VALKENAAR, K.E.H.

22. NOTOSOENARIO

47. WISNOE JOEDO

23. OEY KIM SAN

48. WASIADI

24. OEN BOEN ING.

49. WAHAB

25. ONG TIONG LAT.

50. ZAIDIR

Jurusan Ilmu Kedokteran Tahun IV
1. ABUTHAN. H.A.

18. PAUW KWAT SIN

2. DARWIS

19. RAMELAN

3. DROOP

20. 20. SLAMAT

4. DIPONEGORO, R.M.A

21. SOEWANDHI

5. DALLILOEDIN

22. SAJIDIMAN

6. ASSAN, G.

23. SOEHARDJO

7. HOGEZAND, B.G. VAN

24. SOEPARMAN

8. JACOBS, E.W.

25. SOEKASNO

9. KATOENG

26. SIREGAR, GINDO

10. KARANI

27. SCHENKHUIJZEN, H. (m)

11. KARMAWAN

28. SOEKARDJO

12. KAPITAN

29. SLAMET SOEMINTO

13. KASMIR

30. SAGAF JAHJA

14. LEIMENA, J.

31. VRIES, DE. W.

15. LENTZE, P.

32. VOGEL, A.B. (m)

16. MAKALEW, J.L.

33. ZAINOEDIN

17. PAMENAN

34. ZAHAR

Jurusan Ilmu Kedokteran Tahun V
1.ADMIRAAL

14. NELWAN, H.G.

2. ANWAR, SAIFOEL

15. ROEBINI

3. DJANAS

16. REHATTA

4. GARDJITO

17. SARWONO

5. GOELARSO

18. SOEKENDAR

6. HADJIDHARMO

19. SOEGIRI

7. HOESIN, AMIR

20. SOENARDI

8. KLERKS, J.W.

21. SOEDJITO

9. KILIAAN, H.O.

22. SJAMSOEDIN

10. LETTINGA, C (m)

23. SOEDIRMAN

11. LUTTER, B.

24. SLOOTEN, VAN.J.N.

12. MOELJOTAROENO

25. TOBING, S.L.

13. MOEZBAR

26. WORM, E. VAN DER.
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Jurusan Ilmu Kedokteran Tahun VI
1. ADNAAN

7.

RAMALI, ACHM.

2. AZIS, ABD.

8.

ROESTAMADJI

3. GILBERT, A. PH.

9.

RAMELAN

4. JAZIR

10. SARTONO

5. LUCARDIE, G.W.F

11. SOEBOWO

6. PINONTOAN, P.

12. TOBING, G.M.L

Jurusan Ilmu Kedokteran Tahun VII
1. ANWAR, SJ.

1)

17. POEDJOSOEWARNO

2. ARIF, MOH.

1)

18. POERWOSOEDARMO

3. DJABANGOEN 1)

19. PARJONO

4. DJOHAN, BAHDER 1)

20. PUIJT, CHR. H.

5. DIRKSEN, E.M.

21. ROOSKANDAR

1)

6. DWIDJOTANOJO
7. GOENADI

1)

1)

10. HOESIN, MOH.
11. ITO
12. KAMAROEDIN

1)

13. MARDJANADI

1)

14. MOERAD, ABD.

1)

15. NAZIEF
16. NIZAR

__________________
1) Telah lulus Bagian 2 Ujian Dokter Hindia
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1)

22. ROEMAWI

8. GAFAR, ABDUL
9. HUISMAN, A.

1)

23. SOEDIRAN

1)

24. SOERONO

1)

25. SOEDJARWADI

1)

26. SLOT, G.A.

1)

27. SOEKADIS
28. SOEPARDI, SLAMAT

1)

29. SIREGAR, DJAPARI

1)

30. SALEH, OESMAN
31. VITALIS, F.

1)

PENYEBARAN ALUMNUS STOVIA DI
SELURUH HINDIA
Kartu-kartu berikut ini memberikan tinjauan tentang penyebaran para alumnus
STOVIA. Mereka tidak memberikan gambaran tentang seluruh penyebaran medis ke
seluruh Hindia, mengingat hanya dokter yang dididik di Eropa yang tidak dimasukkan
dalam tinjauan ini.
Arti penting dari jumlah ini tampak dari contoh berikut ini
5 = 5 Dokter Hindia Pemerintah
5 = 5 Dokter Djawa Pemerintah
5 = 5 Perwira Kesehatan
5 = 5 Dokter Pemerintah
V = 5 Dokter Hindia Swasta
V = 5 Dokter Djawa Swasta
V = 5 Dokter swasta
Komisi Redaksi

PETA-PETA (3 PETA)
(Footnotes)
*
1
Kelas ini telah dihapuskan.
2

2

Selain itu ada 1222 pasien untuk sakit hidung, telinga dan tenggorokan

3

3

Selain itu ada 1640 pasien untuk sakit hidung, telinga dan tenggorokan
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