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barang masih asli, hanYa
beberipa saja.yang baru.
Salah satunya kursi di ruang
tamu itu," uiar Sugimin sam-
bil menunlukkan beberaPa
perkakas yang masih asli.

NamPak Patung, Yang
^,-glin lerfuh miri i relief
waiah dr Radjiman Wediodi-
ningrat yang semula berada
di rumah sakitdi Solo. Yang
kemudian di Pindahk?rn ke
rumahtersebut. Kamar dr
Radiiman Wediodinin grat
berada di sisi kanan, bersisihan
dmgan temPat Pen YimPanan
pusaka. LamPu-lam Pu lawas
menggantung di Plafon.

. Bun$ Karno MelaYat
"Dr Radiiman rr.ulai

menempaii rumah ini sejak
tahun 1938 Yang dibeli
dari orang Belanda. Beliau
menempati rumah di Desa
Dirgo ini hingg;i akhir
hayatnYa," tutu r Sugimin
yaig menladi juru kunci
seiak 1990.

Sugiininmenambahkan
keteringan, sewaktu dr Rad-

iiman wafat Pada 1952, Bung
Karno iuga hadir ke sini.
Setelah wafat, rumah tersebut
kemudian dikelola keluarga'
Menjelang hari-hari besar
nasional, biasanYa diadakan

PATUNG DADA - Patung dada dr Radjiman wediodingrat menghiasi pelataran rumah almarhum di

Desa Dirgo, Ngawi.

dikenal sederhana dan
bersahala.

(http : / / surab aY a.tdbunnetrt s.
conl 207 6 / 0 I / 2 6 / meni aili'

tamu-kanjeng-ilirgo)

acara di situs kediaman dr

Radjiman Wediodiningrat ini.

Keberadaan situs ini

sebenamya sangat Potensial
untuk dikemb4ngkan. SePerti

beberapa situs Peninggalan

tokoh pergerakary keber-

adaan rumah dr Radjiman
Wediodiningrat Pada dasar-

nya mampu menjadi sarana

belaiar sejarah Pergerakan
nasional dari tokoh Yang


