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 Kongres ini tentu sadja penting sekali artinja bagi kehidupan dan perkembangan 
lebih landjut Lekra sendiri, tetapi apa-apa jang dibitjarakan dan jang akan diputuskan 
oleh Kongres ini kiranja penting bukan sadja bagi Lekra, tetapi bagi seluruh kehidupan 
kebudajaan tanahair kita. 

 Hingga kini Lekra sudah berusia delapan setengah tahun. Organisasinja sekarang 
sudah meluas hampir seluruh negeri, sekalipun, sudah tentu ditempat jang satu lebih 
madju dan ditempat jang lain kurang madju. Kegiatanjapun sudah meliputi lapangan-
lapangan kebudajaan jang berbagai-bagai, sehingga benar-benar Lekra kita merupakan 
suatu lembaga kebudajaan. Orang mengatakan bahwa Lekra sekarang adalah organisasi 
kebudajaan jang terbesar di Indonesia. Dengan tidak mempersengketakan hal-hal ini, 
bagaimanapun, kita telah memberikan sumbangan-sumbangan kita kepada kebudajaan 
kita. Kepada Rakjat kita, kepada Revolusi kita. 

 Sungguhpun begitu, tak ada alasan pada kita untuk merasa puas dengan 
sumbangan-sumbangan jang telah kita berikan. Sebaliknja, segala alasan mengharuskan 
kita untuk berketetapan memberikan sumbangan jang lebih banjak, lebih baik dan lebih 
berguna lagi. 

 Saja berani menjatakan, bahwa pada saat kita berkongres sekarang ini, pada kita 
sudah ada semua sjarat jang diperlukan untuk bekerdja lebih banjak, lebih baik dan 
lebih berguna bagi kebudajaan, bagi Rakjat, bagi Revolusi. 

 Kita ini dilahirkan oleh sedjarah. Tetapi kitapun akan melahirkan sedjarah, 
setidaknja turut melahirkan sedjarah. Sedihlah mereka-mereka jang tidak menjadari hal 
ini, dan berbahagialah mereka-mereka jang menyadarinja! Tetapi kesadaran, bahwa 
kita ini sekaligus adalah anak dan ajah sedjarah, meletakkan keatas pundak kita 
tanggungdjawab jang samasekali tidak ketjil. Tetapi haruslah kita mundur menghadapi 
tanggungdjawab jang besar? 

 Kini kita berkumpul di Solo, suatu tempat jang mempunjai tradisi kebudajaan 
jang terkenal, dan jang berkat pemilihan umum, dimana anggota-anggota Lekra aktif 
ambil bagian. Kepala Daerahnja seorang anggota Lekra pula. 



 Kini wakil-wakil dari seluruh Lekra berkumpul. Kawan-kawan dari Maluku-Irian 
Barat, dari Sulawesi, dari Nusatenggara, dari Kalimantan, dari Sumatera dan dari Jawa 
berhimpun untuk menilai pengalaman-pengalaman selama ini, untuk menjimpulkan 
pengalaman-pengalaman itu, untuk beladjar sebanjak-banjaknya daripadanja, dan untuk 
menetapkan tugas-tugas untuk waktu-waktu jang mendatang. 

 Waktu 8 ½ tahun tentu bisa kita aggap pandjang, bisa djuga kita anggap singkat. 
Tetapi kita bandingkanlah keadaan kita sekarang dengan keadaan kita diwaktu lalu. 
Lekra, baru sadja lahir. Ketika itu, atas inisiatif kawan-kawan D.N. Aidit, M.S.Ashar dan 
Njoto Lekra didirikan dan anggota-anggotanya jang pertama tidaklah lebih daripada 
pengurusnja sendiri, jang ketika itu terdiri dari kawan-kawan A.S Dharta, M.S. Ashar, 
Njoto, Henk Nggantung, Sudharnoto, Herman Arjuno dan Joebaar Ajoeb. Kita sekarang 
belum tahu pasti berapa jumlah anggota kita, tetapi terang bahwa jumlahnja sekarang 
tidak seperti dikatakan pepatah,,, bisa dihitung dengan djari tangan sebelah”. 

 Kepada saja ditugaskan untuk menjampaikan Laporan Umum Pengurus Pusat 
Lekra ini. Laporan Umum ini selain terdiri dari bagian Introduksi, akan terdjadi dari 
empat bagian lainja jaitu: 

 Pertama, perkembangan kebudajaan Indonesia sejak Revolusi Agustus 1945 dan 
tempat serta peranan Lekra didalamnja. 

 Kedua, tugas jang sudah ditunaikan dan tugas jang dihadapi. 

 Ketiga, garis jang tepat dan garis jang salah. 

 Keempat, beberapa masalah organisasi. 

 Selandjutnya, karena Kongres ini tentu tak tjukup membitjarakan hal-hal jang 
umum sadja, tetapi harus juga membitjarakan hal-hal khusus, seperti perkembangan 
sedjak Revolusi Agustus dilapangan kesusastraan, senirupa, ilmu, dll, maka disamping 
Laporan Umum ini akan disampaikan pula laporan-laporan chusus selapangan2, jang 
pendiskusiannja akan dilakukan didalam Komisi-komisi jang diusulkan dibentuk 
khusus untuk lapangan-lapangan itu. Sudah tentu pembitjaraan selapang2 itu akan kita 
lakukan dalam sorotan Laporan Umum jang adalah garis umum kita bersama. 

 Inilah sekedar Intruduksi. Sekarang saja akan memasuki bagaimana pertama 
Laporan Umum ini, jaitu mengenai perkembangan kebudajaan Indonesia sejak Revolusi 
Agustus 1945 dan tepat serta peranan Lekra didalamnja. 

 

 

 

 



II 

Perkembangan Indonesia 

Sejak Revolusi Agustus 1945 dan Tempat serta Peranan Lekra Didalamnja. 

 

 Lekra didirikan ditahun 1950 dari kesadaran tentang hakekat Revolusi Agustus 
1945 dan tentang hubunganja antara revolusi itu dengan kebudajaan. Bahwa Revolusi 
itu besar sekali artinya bagi kebudajaan, dan bahwa sekaligus, sebaliknja, kebudajaan 
besar sekali artinja bagi Revolusi Agustus, tanpa Revolusi tidak mungkin kita 
mengimpikan perkembangan kebudajaan kita. Tetapi sebaliknja, tanpa usaha, tanpa 
perdjuangan mengembangkan kebudajaan kita, Revolusi juga tidak bisa kita bajangkan 
perkembanganja. 

 Revolusi Agustus 1945 telah meletakkan dasar-dasar bagi perkembangan 
kesenian dan ilmu jang mengabdi kepada Rakjat. Ia telah membangkitkan potensi 
kreativitet kebudajaan Indonesia baru, dan kebudajaan Indonesia baru tidak mungkin 
lain daripada kebudajaan kerakjaan. Ini adalah suatu kebenaran dan kebenaran jang 
digariskan oleh sedjarah. 

 Seperti dinjatakan kalimat pertama didalam,,, Mukadimah” kita”,,, Menjadari, 
bahwa Rakjat adalah satu-satunja pentjipta kebudajaan, dan bahwa pembangunan 
kebudajaan Indonesia baru hanja dapat digunakan oleh Rakjat, maka pada hari 17 
Agustus 1950 didirikanlah Lembaga Kebudajaan Rakjat.” 

 Apa jang berlangsung ketika revolusi bersedjata dari Revolusi Agustus jaitu 
periode antara 1945 dan 1950, bergedjolak? 

 Periode itu, dibidang kebudajaan, ditandai oleh betapa banjaknja seniman, 
sardjana dan pekerdja-pekerdja kebudajaan lainja jang memihak pada, ambil bagian 
dalam dan memberikan sumbangannja kepada revolusi. Pekerdja-pekerdja kebudajaan 
satu dengan revolusi, dan karena revolusi 1945 adalah suatu revolusi kerakjataan maka 
hal ini berarti, bahwa pekerdja-pekerdja kebudajaan satu dengan Rakjat. Tetapi, 
partisipasi atau kesertaan mereka itu didalam revolusi masih bersifat spontan. 
Kespontanan ini tentu tidak hanja dilahirkan oleh intuisi, tetapi djuga oleh kesadaran 
tertentu. Dalam hal ini kespontanan itu teratur, belum terorganisasi, singkatnja, belum 
terpimpin, dan sebagai akibatnja, belum bersasaran jang tepat, sehingga efek dan 
hasilnja belum tjukup besar djadinja. 

 Demikianlah, Lekra didirikan tepat 5 tahun sesudah Revolusi Agustus petjah, 
disaat revolusi tertahan oleh rintangan hebat jang berudjud persetudjuan KMB, djadi, 
disaat garis revolusi sedang menurun. Ketika itu, orang-orang kebudajaan jang tadinja 
seolah-olah satu kepalan tangan jang tegak dipihak revolusi, mendjadi tergolong2. 
Mereka jang tidak setia, menjeberang. Jang lemah dan ragu2 seakan2 putuasa karena 



tak tahu djalan. Jang taat dan teguh meneruskan pekerdjaanja dengan kejakinan bahwa 
kekalahan revolusi hanjalah kekalahan sementara. Lekra didirikan untuk turut 
mentjegah kemerosotan lebih landjut dari garis revolusi, karena kita sadar, bahwa tugas 
ini bukan hanja tugas kaum politisi, tetapi djuga tugas pekerdja2 kebudajaan. Lekra 
didirkan untuk menghimpun kekuatan jang taat dan teguh mendukung revolusi. 

 Kebudajaan Indonesia adalah ibarat pohon, jang subur dan hidjau abadi, karena 
batangnja kuat, dan karena bumi tempat tumbuhnja subur. Imperialisme dan 
feodalisme tak henti2nja mentjoba mematikan pohon ini, memotongnja, 
menggundulinja, tetapi sia2, karena batang, akar dan bumi tempat tumbuh pohon itu 
terlalu kuat. Buminja adalah Rakjat sendiri. Akarnja adalah seluruh jumlah kesenian 
Rakjat jang sudah hidup dari abad keabad, disemua pulau dan daerah, dikalangan 
segenap suku bangsa. Sedang batangnja adalah tokoh2 seperti Abdullah bin Abdulkadir 
Munsji, Ronggowarsito, Raden Saleh dan pendiri2 lain, peletak2 batu pertama jang lain 
dari kebudajaan modern kita. Pokok ini kemudian bertjabang2, dengan aliran jang 
bermatjamragam, dengan gaja jang beranekawarna. Dilapangan kasusastraan, salah 
satu tjabangnja dimulai oleh Mas Marco, pengarang jang revolusioner itu. Dilapangan 
musik, Supratman. Dilapangan film, suami-istri Kartolo dan Rukiah. Dan masing2 
lapangan ditjabangi oleh nama2 jang kuat. Kemudian tjabang2 itupun melahirkan 
dahan2nja. Cornel Simandjuntak, jang tegas2 membelakangi, ,,nina bobok”, Chairil 
Anwar, jang sekalipun dengan anarchisme, telah memberikan jawabannja terhadap 
fasisme, dan banyak lagi lainnja. Tentu, tidak semua dahan dan bahkan tidak semua 
tjabang adalah dahan dan tjabang jang sehat. Ada juga diantaranja jang sakit, tetapi jang 
sakit itu tak kuasa menulari jang lain2: dia bahkan berdjatuhan. Jang sehat, jang setia 
pada bumi dan akhirnja tumbuh terus melalui pertumbuhan jang abadi. Inilah pohon 
kebudajaan kita. Lekra memilih bagi dirinja sendiri tugas jang samasekali tidak ringan 
dan tidak mudah, jaitu, selalu salah satu tjabang jang utama dari pohon ini, berusaha 
memelihara bukan sadja kelangsungan hidup, tetapi kesuburan hidup dipohon. 

 Usaha Lekra pertama2 dan sejak semula ditudjukan untuk memadukan 
kebudajaan dengan gerakan Rakjat, gerakan Rakjat dengan kebudajaan. Dengan 
menghimpun seniman2 dan pekerdja2 kebudajaan lain jang revolusioner, dan dengan 
mendirikan organisasinja dimana-mana. Lekra menjebarkan dan membela azas Seni 
untuk Rakjat dan Ilmu untuk Rakjat. 

 Pemaduan kebudajaan dengan gerakan Rakjat berartilah, bagi pekerdja2 
kebudajaan, dipakukanja kesetiaan dan pengabdian kepada Rakjat dan gerakanja, 
sedang bagi aktivis2 gerakan Rakjat dilapangan-lapangan lain, diterimanja kebudajaan 
bukan sebagai sesuatu jang asing lagi, tetapi sebagai bagian dari hidup dan 
perjuangannja sendiri. 

 Sejak lahirnja, Lekra senantiasa menggali kekajaan kesenian Rakjat didaerah-
daerah jang diwaktu-waktu sebelumnja bisa dimisalkan tambang emas jang belum 
diexplorasi, diusahakan diexploitasi. Seandainja Lekra tidak tampil dalam penggalian 



ini, emas itu tentu tidak hanja tertutup selama2nja oleh pasir, tetapi ia mungkin akan 
hilang entah kemana. Penggalian Lekra berarti sekaligus penjaringan, sehingga segi-segi 
positifnja bisa dikembangkan dengan meniadakan segi2nja jang negative. Dengan tidak 
melebih2kan, dan dengan tidak menutup mata terhadap kekurangan2 jang melekat 
pada usaha ini, usaha Lekra ini boleh dikatakan telah berhasil. Bagi Rakjat sendiri hal ini 
berarti tergugahnja suatu kesadaran jang seharusnja lebih dahulu sudah harus bangun. 
Dan sebagai hasilnja, berkembanglah segi-segi jang indah madju dari kekajaan kesenian 
Rakjat daerah2 jang seolah2 samodera jang tidak terbatas itu. Berkembangnja segi2nja 
jang indah tentu sadja mempunjai arti kesenian jang penting, sedang berkembangnja 
segi2nja jang madju telah membantu menanamkan dan memperkokoh patriotisme, 
suatu hal jang sangat diperlukan oleh revolusi dan pembangunan tanahair kita. 

 Dengan usaha jang meluas ini sebagai landasan, Lekra mendorong serta 
menjelenggarakan kegiatan jang meninggi. Inilah jang kita sebut garis “meluas dan 
meninggi”. Kegiatan meluas sebagai landasan bagi kegiatan jang meninggi, dan kegiatan 
meninggi sebagai pengangkut kegiatan jang meluas. 

 Kegiatan jang meninggi diselenggarakan dengan mendidik tenaga2 muda jang 
belum atau belum tjukup terlatih, selama tenaga2 itu memiliki bakat dan kesanggupan. 
Ini disatu pihak. Dipihak lain, kegiatan meninggi diselenggarakan dengan mengadjak 
seniman2 dan sardjana2 jang sudah menduduki tempat jang terkemuka untuk 
senantiasa mempertinggi, bagi seniman2 mutu artistic dan mutu ideologinja, dan bagi 
sardjana2, mutu kedjuruan dan mutu ideologinja. 

 Hal2 jang saja terangkan diatas ini dalam Mukadimah kita dinjatakan dalam 
kalimat2 sebagai berikut. 

,,Zaman kita dilahirkan oleh sedjarah jang besar, dan sejarah bangsa kita telah 
melahirkan putera jang baik, dilapangan kesusasteraan, seni bentuk, music, maupun 
dilapangan2 kesenian lain dan ilmu. Kita wadjib bangga bahwa kita terdiri dari suku2 
jang masing2nja mempunjai kebudajaan jang bernilai. Keragaman bangsa kita ini 
menjediakan kemungkinan jang tiada terbatas untuk mentjiptakan jang sekaja2nya dan 
seindah2nja”. 

 Kemungkinan inilah jang selama ini diusahakan digarap oleh Lekra. Kiranja 
berlebih-lebihan djika kita katakan bahwa sudah sangat banjak jang telah kita lakukan, 
tetapi kiranja keterlaluan jugalah jika kita katakan bahwa baru sedikit sekali jang telah 
kita lakukan. 

 Seandainja masih terlalu sedikit jang kita lakukan, mustahil reaksi terhadap 
Lekra dan terhadap kemadjuan Lekra begitu hebat, seperti jang pernah kita alami dan 
jang sekarangpun masih kita alami. 

 Ada hal2 yang oleh Rakjat disambut tidak baik, hal-hal ini oleh musuh2 Rakjat 
disambut baik. Lekra memang disambut tidak baik, tetapi oleh mereka2 jang memusuhi 



kemadjuan, dan hakekatnja memusuhi Rakjat. Sticusa dan Hollywood, dua,,, pabrik 
kebudajaan asing”. Dan didalam negeri kaum sovinis dan kaum kosmopolitianis, kaum 
separatis dan kaum reaksioner umumnja, merasa kegerahan dengan berdirinja Lekra. 
Apalagi setelah bertanja bahwa Lekra bukan sadja berhak hidup, tetapi bahwa daja 
hidupnja ternjata besar. 

 Salahsatu tema jang mereka sukai untuk memukul Lekra ialah bahwa Lekra,,, 
mematikan kebebasan pribadi”. Rupanja mereka itu tak tahu bagaimana suatu simfoni 
dimainkan oleh suatu orkes! Konser simfoni tidak bisa terdjadi tanpa individualitet, 
tetapi konser simfoni juga tidak bisa terdjadi tanpa harmoni, jang hanja bisa ada karena 
ada pimpinan, karena ada disiplin. Individualitet dan harmoni bukanlah hal jang harus 
bertentang2an, kebebasan pribadi dan disiplin bukanlah hal jang harus bertentanga2an! 

 Rasanja tjukup aneh, bahwa orang2 seperti pengurus Sticusa, jang begitu 
berkebudajaan dan begitu beradat, tidak tahu peranan kebebasan pribadi dan disiplin 
didalam sesuatu orkes simfoni. Apa sesungguhnja kehidupan kebudajaan ini jika bukan 
suatu simfoni? Tetapi bagi mereka, jang terpenting bukan “alasan” jang mereka 
tunjukan terhadap Lekra, jang penting bagi mereka adalah bahwa mereka memukul 
Lekra, beralasan ataupun tidak beralasan! 

 Begitulah, djuga,,alasan2” mereka jang lain sebenarnja dicari2 sadja. Jang  perlu 
bagi mereka ialah, bahwa tidak lebih banjak lagi seniman-ataupun pekerdja2 
kebudajaan jang lain tertarik kepada Lekra, dan jang perlu lagi mereka djika bisa 
memereteli barisan Lekra. Kenjataannja bisa dilihat sekarang: apakah Lekra ataukah 
mereka jang meretel! 

 Mengapa Lekra mempunjai hak hidup dan mempunjai daja hidup jang besar? 

 Sedjak fajar Agustus’45 menyingsing, apa sadja dan siapa sadja jang tidak 
memahami hakekat Revolusi Agustus sesungguhnja tidak mempunjai hak hidup, tidak 
mempunjai daja hidup, sekalipun mungkin pada suatu waktu tertentu tubuhnja belum 
tjukup tegas. 

 Tidak usah dijelaskan lagi, bahwa memahami hakekat Revolusi Agustus sadja 
tidaklah tjukup, bahwa disamping itu masih ada keharusan lain, jaitu sanggup 
mendjalankan apinja, sanggup mendukung pandji2nja, sanggup menjelesaikan 
tuntutannja sampai keakar-akarnja. 

 Mukadimah kita menjatakan: 

 ,, Revolusi Agustus adalah usaha pembebasan diri Rakjat Indonesia dari 
pendjadjahan dan peperangan, penghisapan dan penindasan feodal. Hanja djika 
panggilan sedjarah Revolusi Agustus terlaksana, djika tertjipta kemerdekaan dan 
perdamaian serta demokrasi, kebudajaan Rakjat bisa berkembang bebas. Kejakinan 
tentang kebenaran ini menjebabkan Lekra bekerdja membantu pergulatan untuk 



kemerdekaan tanahair untuk perdamaian dunia dan bangsa2, dimana terdapat 
kebebasan bagi perkembangan kepribadian berdjuta2 Rakjat”. 

 Sesudah keadaan ini, keadaan dimana terdapat kebebasan bagi perkembangan 
kepribadian berdjuta2 Rakjat tertjapai sekarang ini. Keadaan kongrkrit jang kita hadapi 
sekarang mendjawab pertanyaan ini dengan negatif: Belum! Tetapi djika ditanjakan 
apakah selama ini Revolusi Agustus belum menghasilkan apa2 bagi pembebasan 
kepribadian berdjuta2 Rakjat kita, jawabnjapun negative: Tidak! Revolusi Agustus 
sudah menghasilkan sesuatu dan sesuatu jang penting dalam usaha pembebasan 
kepribadian berdjuta2 Rakjat, hanja kebebasanja jang sebenar2nja, jang penuh, belum 
sadja tertjapai, akibat kekalahan jang diderita Revolusi. Mentjapai kebebasan penuh 
inilah tugas kita sekalian Rakjat Indonesia, tidak terketjuali kita pekerdja2 kebudajaan. 

 Untuk membuat sekedar neratja, inilah jang dapat kita kemukakan; 
pemberantasan butahuruf selama 14 tahun ini mentjapai hasil lebih banjak daripada 
jang dilakukan Belanda dan Jepang selama 140 tahun bahkan 300 tahun lebih; 
perluasan pendidikan demikian djuga sekurang-kurangnja setjara kwantitatif 
perkembangan sekolah2 dinegeri kita sejak 1945 luarbiasa pesatnja; mengenai bahasa 
kita bahasa Indonesia selama 30 tahun sedjak Sumpah Pemuda ini, adalah pula sedjak 
1915 bahwa ia mengalami kemadjuanja jang sepositif2nja; dilapangan penerbitan, baik 
kwantitatif maupun kwalitatif keadaan seperti sekarang ini tak mungkin terbajang oleh 
kita misalnja ditahun 1938 atau 1943, begitu djuga dilapangan perpustakaan, musik, 
senirupa, senitari, seni drama dan film nasional djuga baru berkembang setjara berarti 
sesudah 1945 pekerdjaan ilmiah, baik dibidang research maupun dalam ilmu jang 
praktis, juga sedjak Revolusi ini tampaknja kemajuannja jang menggembirakan, seperti 
antara lain terbukti dari lembaran2 kerdja jang disampaikan pada Kongres Ilmu 
Pengetahuan Nasional jang diselenggarakan MIPI belum lama jang lalu; dan jang 
terpenting dari segala2nja adalah revolusi mental jang telah mengubah susunan djiwa 
maupun sikap hidup Rakjat kita umumnja: bahwa Rakjat kita dari merasa rendah diri 
mendjadi merasa sederadjat dengan siapapun, bahwa Rakjat kita dari,, takut sekolah” 
dan ,,takut dokter” mendjadi haus sekolah dan mentjari dokter, bahwa Rakjat kita dari 
tidak punja mendjadi punja kepertjajaan akan diri sendiri. 

 Inilah revolusi kulturil, dengan sebagai hasilnja jang terpenting revolusi mental, 
titik balik kejiawaan, jang dilahirkan oleh Revolusi Agustus kita jang besar. Ini jugalah 
sebabnja mengapa KMB, dimata Lekra, hanjalah kekalahan sementara dari revolusi, 
karena kekalahanja dilapangan politik dan ekonomi mendapatkan kompensasinja, jaitu 
kemenangan dilapangan kedjiwaan: kemenangan daripada suatu kesadaran dan 
kejakinan. Dengan model inilah Rakjat kita menjerbu dan memporak-porandakan 
kembali benteng kontra-revolusi KMB dan setindak semi setindak mengembangkan 
kembali revolusi. Demikianlah maka Sticusa dibubarkan orang, “Asia Foundation” 
dilarang oleh Pemerintah, dan akhirnja KMB keseluruhan dibatalkan. 



 Peristiwa ini membikin khalajak ramai bisa lebih tepat menilai Lekra, menilai 
kedudukanja serta perananja. Tuntutan pembubaran Sticusa, pelarangan “Asia 
Foundation” dan pembatasan KMB, jang tadinja dianggap sebagai tuntutan politik 
semata, kemudian diakui kebenarannja sebagai suatu tuntutan kebudajaan djuga. Hal 
ini, disukai atau tidak, menggugah pengakuan dan tepatnja pendirian kita dan akan 
jauhnja pandangan-kemuka kita. Inilah juga barangkali sebabnja, mengapa lama-
kelamaan serangan2 terhadap Lekra makin kurang dan makin kurang, dan sebagai 
gantinja, jang rupanja didorong oleh suatu kesadaran jang kasip, golongan2 jang 
mempunjai pendirian ideologi maupun artistic lain daripada Lekra, mulai mendirikan 
lembaga2 kebudajaan sendiri2. 

 Bagi lekra gedjala ini sama sekali tidak dianggap sebagai gedjala jang 
bermusuhan, selama lembaga2 kebudajaan itu bekerdja untuk kemadjuan kebudajaan 
nasional kita. Sudah didalam Mukadimahnja Lekra menjatakan: ,,Lekra mengulurkan 
tangan kepada organisasi2 kebudajaan jang lain daripada aliran atau keyakinan apa2, 
untuk bekerdjasama dalam pengabdian ini”, jaitu pengabdian kepada Rakjat. 

 Pada kesempatan ini saja ingin menegaskan kembali sikap Lekra mengenai 
kerdjasama kebudajaan ini. Lekra mengundang semua lembaga kebudajaan jang 
patriotic untuk berkoexistensi dan berkompetisi setjara sehat dengan Lekra, dalam 
iklim kerdjasama dan persahabatan diantara lembaga2 kebudajaan jang sama2 
berpidjak pada kepentingan tanahair. Sebaliknja, adalah djuga merugikan sekali djika 
diantara lembaga2 kebudajaan jang sama2 patriotic itu tidak ada kerdjasama. Kiranja 
sikap Lekra ini djelaslah sudah. 

 Perkembangan terakhir ditanahair kita, djika ditindjau setjara kulturil, sungguh 
membangkitkan kegembiraan dan kebanggaan. 

 Ketetapan hati kaum buruh dan keberanian, kebidjaksanaan serta kewaspadaan 
mereka dalam mengambilalih perusahaan2 Belanda dalam rangka aksi pembebasan 
Irian Barat, lahirnja Konsepsi Presiden dan sebagai titian kearah Konsepsi ini 
dilantunkannja gagasan Demokrasi Terpimpin, kerdjasama antara Angakatan Perang 
dan menumpas pemberontakan kontra-revolusioner dan dalam melawan intervensi 
asing, semua ini satu persatunja adalah peristiwa kebudajaan. Peristiwa2 ini sekarang 
mempunjai artinja jang besar, dan diwaktu-waktu jang akan datang akan lebih2 lagi 
terasanja betapa besar artinja itu. Peristiwa2 ini berarti menangnja suatu prinsip, 
menangnja suatu tjita2, menangnja suatu kesadaram jaitu prinsip, tjita2 dan kesadar 
Kerakjatan. 

 Semua ini dapatlah kita namakan kelahiran kembali Agustus’45. 

 Kita semua ingat, bahwa dihari-hari Revolusi Agustus, jang menandai sikap 
hidup bangsa Indonesia, tidak terkedjuali bordjuasinja, adalah kesederhanaan, 
kegotongrojongan, dan pengabdian kepada tjita2 bersama: mempertahankan tegaknja 
Republik. Oleh KMB keadaan ini dirusak dan dikojak-kojak, dan sebagai gantinja 



bermuntjulanlah formalism, birokrasi korupsi, rombongan individualism, terutama 
sudah tentu, dikalangan berdjuansi dan kaum feodal. Rakjat seakan dalam keadaan tak 
berdaja menghadapi semuanja itu, sampai pada satu ketika, jaitu pada tahun 1951, 
pemerintah reaksioner jang terakhir terguling. Kedjadian ini 4 tahun kemudian disusul 
oleh pemilihan umum pertama, jang bukan sadja berarti demorkatisasi pertama, tetapi 
djuga berarti kulturisasi pertama dari kehidupan social dan politik, dengan menangnja 
partai2 demikratis jang mengangkat seniman2 anggota2 Lekra mendjadi anggota2 
Parlemen, kemudian Konstituante dan DPRD, diprovinsi2 maupun kabupaten2 dan 
kotapradja2. Gerakan Rakjat jang sudah berpadu dengan kebudajaan ini membuktikan 
dirinja suatu kekuatan jang amat besarnja, suatu kekuatan jang tak terkalahkan. Ia 
membentengi kemerdekaan nasional kita dan mendjadi djaminan bagi tertjiptanja 
kemerdekaan jang penuh. Ia membentengi hak azasi Rakjat dan mendjadi jaminan bagi 
terciptanja demokrasi jang sedjati. Ia membentengi Indonesia, tanahair kita, jang suatu 
waktu pasti akan mendjadi bumi, dimana seperti ditegaskan oleh Mukadimah kita,,, 
terdapat kebebasan bagi perkembangan kepribadian berdjuta2 Rakjat”. Dengan 
kejakinan ini Lekra sekarang melangkah madju, berbaris dalam semangat siap 
berdjuang dan sedia berkorban. 

 Dalam tjengkraman jang tidak enteng ini, Lekra menjadari, bahwa kerdjasama 
internasional antara seniman2 dan sardjana2 progresif jang sama2 menganut Seni 
Untuk Rakjat dan Ilmu Untuk Rakjat, adalah sesuatu jang mutlak. Inilah sebabnja 
mengapa Lekra selalu menganggap penting dan maka itu melangsungkan hubungan2 
dengan organisasi2 tokoh persoalan dari dunia seni dan ilmu diluar negeri Barat 
maupun Timur, dari dunia kapitalis maupun sosialis. 

 Kegiatan ini sesuai dengan jang dinjatakan Muakdimah kita,,, menerima dengan 
kritis” dan,,, mempeladjari dengan seksama” segala,, hasil2 tjiptaan klasik maupun baru 
dari bangsa lain jang manapun”. 

 

Tugas jang sudah Ditunaikan dan Tugas jang Dihadapi 

 Lekra didirikan tidak dimulai dengan suatu Kongres atau suatu proklamasi, 
tetapi dimulai dengan kerdja. 

 Sudah tentu pekerdjaan jang mula pertama itu masih bersahadja tetapi ternjata 
sekarang bahwa awal itu bersifat menentukan. 

 Ketika itu kegiatan Lekra bolehlah dibagi mendjadi beberapa segi. 

 Pertama, mengenal kekajaan kesenian Rakjat diberbagai daerah dan pada 
berbagai suku bangsa,,, menghidupkan kesenian Rakjat itu dengan memberinja isi jang 
baru.” 



 Kedua, melawan setiap gedjala ,,kebudajaan” imperealis dan feodal, melawan 
aliran Seni Untuk Seni, dan menantjapkan bendera Seni Untuk Rakjat. 

 Ketiga, mengadakan ruangan2 kebudajaan pada suratkabar2 dan madjalah 
progresif. 

 Keempat, mengandjurkan dan mendorong sastrawan2, pelukis2, pematung2, 
komponis2 dan lain2 untuk mengolah tema jang sangat penting, jaitu Rakjat Pekerdja, 
kehidupanja dan perjuanganja. 

 Kelima, mengadakan kontak dengan luarnegeri dan menjelenggarakan tukar-
menukar kebudajaan. 

 Jang terasa sekali belum memadai adalah usaha kita memberantas butahuruf. 
Dalam hal ini kita mentjatat disana-sini masih adanja pandangan atau sikap jang tidak 
tepat, jaitu jang meremehkan atau agak meremehkan pekerdjaan pemberantasan 
butahuruf. Dengan tidak disadari, sikap jang demikian itu menghambat perkembangan 
kebudajaan. Ada juga jang sikapnja tidak meremehkan pekerdjaan pemberantasan 
butahuruf tetapi tidak tjukup perhatian pada usaha kelanjutannja, jaitu memelihara 
mereka2 jang sudah melekhuruf agar tidak djadi butahuruf kembali. Jadi, diwaktu-
waktu jang akan datang pekerdjaan pemberantasan butahuruf harus dipergiat dan harus 
ditjari tjara jang baik dan gampang untuk pemeliharaan, misalnja dengan mengadjak 
lulusan kursus2 PBH itu untuk menulisi koran2 bekas dengan sembojan2, memasang 
plakat2 sederhana, dan sebagainja. 

 Dalam pekerdjaan menggali dan menghidupkan kesenian Rakjat, masih sadja ada 
lapangan2 jang belum didjamah, malahan, kadang2 ada kawan jang tidak tahu kesenian 
Rakjat ada sadja jang mendjadi kekajaan daerah atau suku bangsanja. Keadaan ini harus 
kita akhiri. Lapangan2 jang belum digarap harus digarap, lapangan2 jang sudah digarap 
tetapi belum madju, harus dimadjukan, sedang lapangan2 jang sudah digarap dan madju 
harus disempurnakan. Lapangan pentjaksilat hendaknja jangan kita abaikan. Dalam 
penggarapan2 ini, usaha pentjatatan mempunjai arti jang penting sekali, seperti 
mentjatat melodi2 Rakjat, puisi Rakjat, tari-tarian Rakjat, dan sebagainja. Dalam 
hubungan ini perlu senantiasa diingat, bahwa jang kita maksudkan dengan 
,,menghidupkan kesenian Rakjat” bukanlah dalam arti negatif sekedar asal dia tidak 
mati, melainkan menghidupkan dalam artian jang positif terutama dengan memberinja 
isi jang baru, jang sesuai dengan watak dan tudjuan Revolusi Agustus. 

 Kawan2 jang sudah madju pun kadang2 masih mengabaikan atau meremehkan 
lapangan2 tertentu. Demikianlah kita lihat misalnja: bahwa banjak ditulis sadjak2 
sedikit sekali ditulis tjerita pendek, banjak dibuat gambar-gambar sketsa dan vignet2, 
sedikit sekali dibuat tjerita2 bergambar, mulai banjak disusun rombongan2 paduan 
suara, tetapi sedikit sekali dibuat lagu2 baru, banjak dibitjarakan soal situasi 
kebudajaan, tetapi sedikit sekali dibitjarakan atau diresensi karja2 satu demi satu, 
banjak dibikin spanduk2, tetapi sedikit sekali dikembangkan seni poster dan masih ada 



lagi kepintjangan2 lainja jang dengan ini hanja diberikan beberapa tjontohnja. Kiranja 
djelas bahwa jang kita perlukan bukan kepintjangan, melainkan keseimbangan. Sudah 
tentu, dengan meletakkan titik berat pada medium2 jang pentik efektif menjentuh pikiran 
dan hari massa, jang paling efektif menggerakan massa. 

 Dalam melawan,,, kebudajaan” imperialis terasa masih kurang ketegasan dan 
kontinuitet. Kurang disadari bahwa maksudnja,,, kebudajaan” imperialis itu sudah 
bukan lagi tingkat,,, infiltrasi biasa”, tetap sudah subversi. Apa artinja kita berhasil 
menolak pendaratan pasukan2 Amerika di Pekan Baru, kalau segala Elvis Presley, Pat 
Boone dan malahan,,, hullahoop.” Meradjalela di Pasar Varu dan tidak hanja di Pasar 
baru! Apa pula artinja kita solider dengan Rakjat Libanon, Irak dan Tiongkok kalau 
,,berita-berita” melalui film-film ,,news” Amerika leluasa menggambarkan Rakjat 
Libanon, Irak, dan Tiongkok itu sebagai ,,badjingan2”. Padahal, plagiator kita dalam hal 
ini luas, sampai-sampai seperti sudah saja katakan meliputi umat, chususnja 
organisasi2 pemuda Kristen, Katolik dan Islam. Lebih2 lagi sekarang, dimana ,,penjakit 
pes kebudajaan” imperialis itu sudah menular antara lain dalam bentuk ,,show 
business”. Kita bukan hanya harus mengambil sikap terhadap semua ini, tetapi lebih aktif 
lagi berdjuang melawannja. 

 Demikian pula dalam melawan ,,kebudajaan” feodal, terasa sekali bahwa belum 
tjukup disadari arti dan peranan ilmu. Benar bahwa selama hubungan sosial jang 
agraris dan tradisional itu belum dirombak, selama itu tetap ada dasar bagi 
keterbelakangan, kelambanan, dan sebagainja. Sebenarnja, revolusi bersendjata dan 
perdjuangan morilnja sedikit banjaknja telah mengubah keadaan itu. Kaum tani jang 
tadinja hanja kenal cangkul dan badjak, mendjadi kenal granat dan trekbom dan logis 
bahwa dengan demikian mereka mendjadi lebih realis. Sekarang, sjarat untuk melawan 
lebih landjut keterbelakangan pada mereka sudah mendjadi djauh lebih baik, sedjak 
bumi kita mempunjai satelit2 buatan dan matahari kita pun mempunjai planet buatan 
berkat kerdja sardjana Sovjet. Ilmuwan harus kita sebarkan melalui cara2 jang populer 
dan seluas-luas mungkin agar dengan demikian kita dapat turut merevolusionerkan 
pikiran massa terutama massa jang belum madju. 

 

Garis jang Tepat dan Garis jang Salah 

 Kita melangsungkan Kongres kita sekarang ini, pada saat pertarungan prinsipil 
antara dua garis kesenian dan dua garis ilmu pada pokoknja sudah terpecahkan. 
Pertarungan prinsipil antara garis. 

 ,,Seni Untuk Rakjat” lawan garis ,,Seni Untuk Seni” pada pokoknja sudah 
dimenangkan oleh garis ,,Seni Untuk Rakjat”. Juga pertarungan prinsipil antara garis 
,,Ilmu Untuk Rakjat” lawan ,,Ilmu Untuk Ilmu” pada pokoknja sudah dimenangkan oleh 
garis ,,Ilmu Untuk Rakjat”. Kemenangan jang sangat besar artinja ini tidak jatuh dari 
langit. Kemerdekaan ini adalah hasil dari pekerdjaan berpuluh2 ribu aktivis Lekra jang 



tak pantang melakukan pekerdjaan jang sekecil2nja pun dan jang tak mundur 
menghadapi kesukaran2 jang sebensar2nja sekalipun. 

 Tetapi apakah dengan kemenangan jang tertjapai itu berarti, bahwa pedjuangan 
antara dua garis itu sudah tidak laku lagi dan bahwa perdjuangan antara dua garis itu 
sudah tidak mendjadi urusan kita lagi? Hanja orang2 jang irriil, non realis dan puas diri 
jang akan mendjawab pertanjaan ini dengan mengatakan perdjuangan itu ,,tidak akut 
lagi” dan ,,sudah tidak mendjadi urusan kita”. 

 Kenjataan menundjukan, bahwa penganut2 aliran ,,Seni Untuk Seni” dan ,,Ilmu 
Untuk Ilmu” itu sendiri tidak mau menjerah begitu sadja. Kekalahan mereka dipintu 
depan sering mereka tjoba tebus lewat pintu belakang dan disana-sini muntjullah 
mereka itu kembali dalam variasi2 ,,baru” jang terkadang bisa memikat juga seniman2 
atau sardjana2 jang belum punja sesuatu konsepsi. 

 Sikap kita mengenai dua garis itu sendiri tentu sadja tidak berubah dan tidak 
boleh berubah: kita membela garis ,,Seni Untuk Rakjat” dan ,,Ilmu Untuk Rakjat”. Dan 
dalam membela serta menjunjung tinggi garis jang tepat ini kita harus selalu melawan 
dua ketjenderungan. Ketjenderungan pertama ialah ketjenderungan jang menganggap 
bahwa garis ,,Seni Untuk Rakjat” itu ,,tidak bisa atau sukar mentjapai mutu artistik jang 
tinggi” dan bahwa garis ,,Ilmu Untuk Rakjat” itu,, tidak bisa atau sukar mentjapai mutu 
kedjuruan jang tinggi”. Ketjenderungan jang kedua ialah ketjenderungan jang 
menganggap bahwa garis ,,Seni Untuk Rakjat” itu ,,tidak bisa atau sukar mentjapai mutu 
kedjuruan yang tinggi” dan bahwa garis ,,Ilmu Untuk Rakjat” itu ,,tidak boleh atau tidak 
usah mentjapai mutu kedjuruan jang tinggi”. 

 Disini soalnja menjinggung dua masalah lainnja, jang seringkali oleh kawan2 kita 
bahwa ,,sudah selesai” atau ,,sudah tidak mendjadi soal lagi”, tetapi jang didalam 
praktek terbukti belum selesai dan masih mendjadi soal. Dua masalah jang saja 
maksudkan ialah ,,isi” dan ,,bentuk” dan masalah azas ,,meluas dan meninggi”. 

 Adanja ketjenderungan jang beranggapan bahwa garis kita, terutama garis ,,Seni 
Untuk Rakjat” disatu pihak ,,tidak bisa atau sukar mentjapai mutu artistik jang tinggi” 
dan dipihak lain ,,tidak boleh atau tidak usah mentjapai mutu artistik jang tinggi” 
membuktikan bahwa sebenarnja soal ,,isi dan bentuk” jang dikira ,,sudah selesai” itu 
memang belum selesai sekurang2nja pada beberapa kawan. Seakan-akan bisa ada isi 
tanpa bentuk atau bisa ada bentuk tanpa isi! 

 Ketjenderungan pertama jaitu jang menganggap garis ,,Seni Untuk Rakjat” itu 
tidak bisa atau sukar mentjapai mutu artistik jang tinggi, terudjud dalam kenjataan 
bahwa sementara sastrawan dan pelukis kita meninggalkan tema Rakjat pekerdja dan 
lebih banjak mengerdjakan tema ,,bunga”, ,,tjinta”, ,,alam’’, dan sebagainja jang tidak 
jelas konsepsinja. Dengan demikian sementara kawan itu boleh dikatakan melahirkan 
suatu ,,garis” baru jaitu ,,bunga untuk bunga”, ,,tjinta untuk tjinta”, ,,alam untuk alam”. 



 Ketjenderungan kedua, jaitu jang menganggap garis ,,Seni Untuk Rakjat” itu 
,,tidak boleh atau tidak usah mentjapai mutu artistik jang tinggi”, berudjud dalam 
kenjataan bahwa sementara seniman kita pandai melukiskan kehidupan perdjuangan 
Rakjat pekerdja, tetapi tak pandai melukiskan kehidupan ,,biasa” mereka; pandai 
mengungkapkan pernjataan2 politik Rakjat pekerdja jang tentu sadja sangat penting, 
tetapi tak pandai misalnja melukiskan suasana alam menangkap persoalan2 setjara 
tepat, tetapi mengabadikan pengolahan dan penuangan artistiknja, dan sebagainja. Ini 
jang mengenai kawan2 kreatif. Jang mengenai kawan2 konsumtif, udjud dari 
kecendurungan ini ialah suka menolak begitu sadja hasil2 seni dengan alasan ,,terlalu 
sukar” atau ,,terlalu tinggi”. Kalau hasil2 itu memang ,,terlalu sukar” atau ,,terlalu tinggi”, 
dalam arti bahwa ia mengingkari azas kerakjatan, penolakan itu tentu bisa dibenarkan. 
Tetapi tidak jarang pula penolakan itu hanja disebabkan oleh sematjam kemalasan, oleh 
ketiadaan usaha untuk memahami sesuatu, djadi oleh sikap jang boleh disamakan 
dengan sikap ,,sudah mundur sebelum berkelahi”. 

 Kedua ketjenderungan ini tentu harus kita perangi, karena selama 
ketjenderungan ini ada dalam barisan kita sendiri, tak mungkin barisan kita kuat dan 
kompak menghadapi barisan diseberang lain, jaitu barisan ,,Seni Untuk Seni”. Djadi, 
perdjuangan memenangkan garis ,,Seni Untuk Rakjat” dalam arti jang sesungguh2nja 
berarti, bahwa sekaligus kita harus melawan dua musuh, jaitu musuh jang berupa ,,Seni 
Untuk Seni”, dan musuh didalam barisan sendiri jang berupa ketjenderungan jang 
menjeleweng dari garis kita jang tepat. 

 Adapun bersangkutpautnja hal2 ini dengan masalah ,,meluas dan meninggi” 
adalah seperti berikut. Kalau ketjenderungan jang pertama jaitu jang mengabaikan isi 
biarkan, maka akibatnja perkembangan kesenian kita tidak akan meluas dan meninggi, 
tetapi ,,meninggi” sadja atau lebih tepat sok meninggi2, suatu hal jang sebenarnja ingkar 
terhadap garis ,,Seni Untuk Rakjat” dan jang akan membawa kita akhirnya bertengkar 
dimenaragading, sekalipun menaragading jang ,,baru”. Sebaliknja, kalau ketjenderungan 
jang kedua, jaitu mengabaikan bentuk, dibiarkan, maka akibatnja perkembangan 
kesenian kita djuga tidak akan meluas dan meninggi, tetapi ,,meluas” sadja, jang 
sebetulnja bukan ,,op de plaats mara” alias berbaris jang tak madju2 tetapi bahkan 
mundur dan merosok. 

 Dilapangan ilmu soalnja pada pokoknja sama. Djuga dilapangan ilmu kita lihat 
ada ketjenderungan untuk ,,meninggi sadja” disamping ada djuga ketjenderungan untuk 
,,meluas sadja”. 

 Ketjenderungan jang pertama mau tak mau akan mendjadikan sardjana2 kita 
,,sardjana2 salon”, dan ini berarti dikhianatinja tradisi jang gemilang dari ilmu kita 
sehari2 revolusi, ketika mana sardjana2 kita membuktikan djasanja antara lain dengan 
membikin bengkel2 sendjata membikin granat, membikin sabun, kertas dan apa sadja 
jang dibutuhkan oleh Revolusi. 



 Ketjenderungan jang kedua antara lain tampak dalam gedjala ,,mementingkan 
apa2 jang praktis sadja”, sehingga misalnja ilmu fisika atom atau ilmu roket dianggap 
tidak penting dan diabaikan sadja. 

 Jelas bahwa djuga dilapangan ilmu satu2nja garis jang tepat adalah garis ,,meluas 
dan meninggi”. Hanja dengan garis inilah kita bisa mengabdi kepada Tanahair, Revolusi 
dan Rakjat. 

 Sekarang sampailah saja pada masalah jang djuga sangat penting, jaitu 
hubunganja kegiatan kebudajaan dengan situasi dan problem2 politik. 

 Berbeda dengan mereka2 jang dalam pernjataan menganggap politik itu tabu, 
tetapi dalam kenjataan sebenarnja mendjalankan politik djuga atau malah 
mempertabukan politik djustru karena memainkan sesuatu politik jang reaksioner, kita, 
Lekra menganggap politik sebagai sesuatu jang sangat pentingnja, karena omong-
kosonglah kemerdekaan djika tidak ada kemerdekaan politik. 

 Tradisi kita jang sedjati adalah tradisi bahwa gerakan kebudajaan dan gerakan 
politik itu satu. Bahkan, tidak djarang satunja gerakan kebudajaan dan gerakan politik 
itu dipersonifikasikan dalam arti satu orang pula. Kita ingatlah misalnja Tjipto 
Mangunkusumo, Ki Hadjar Dewantoro, Supratman, dr. Amir, Mr. Amir Sjarifuddin, Ir. 
Sukarno, bukankah mereka itu sekaligus politikus dan budajawan? Kita ingat pulalah 
dua diantara pengarang2 kita jang terkenal Amir Hamzah dan Chairil Anwar, bukankah 
mereka itu orang2 anti-fasis? Dan kita ingatlah Cornel Simandjuntak jang mati dengan 
peluru dalam badannja. 

 Sebenarnja, setiap manusia jang normal mesti menghidupi kehidupan politik dan 
kehidupan kulturil. Inilah sebabnja, maka bagi Lekra persoalan ini boleh dikatakan 
sederhana. Lekra dengan teguh pendirian bahwa kebudajaan itu bukan monopoli 
sesuatu golongan sadja jang mengetjualikan kaum politik daripadanja. Sebaliknja, Lekra 
pun berpendirian bahwa politik itu djuga bukan monolopi sesuatu golongan sadja dan 
jang mengecualikan golongan kebudajaan daripadanja. 

 Soal ini, soal keharusan perdjuangan kebudajaan itu satu dengan perdjuangan 
politik, bagi anggota2 Lekra umumnja sudah mendjadi pengertian bukan sadja, tetapi 
bahkan sudah mendjadi kejakinan. Dan kejakinan ini sudah dibatjakan didalam udjian 
praktek. Sungguhpun demikian, kita tidak dapat mengatakan bahwa didalam praktek 
tidak ada kekurangan2 atau tidak terdjadi kesalahan2 dalam hal ini. 

 Ketika Konsepsi Presiden Sukarno, jang seperti sudah saja katakan djuga 
merupakan suatu peristiwa kebudajaan itu diumumkan, seniman2 Lekra menilainja 
secara tepat dan segera sadja mengambil berbagai inisiatif dan melakukan aktivitas. 
Pelukis2 kita menuliskan slogan2 pada dinding2 ditepi djalan, mereka menggambari 
sebagian dari dinding2 itu, pengarang2 kita diilhami oleh Konsepsi Presiden itu, 
menulis sadjak2, essay dan lain-lain. 



 Djuga dibawah teror kontra-revolusi ,,PRRI-Permesta”, kawan2 kita tak gentar 
melakukan ativitet jang sama di Sumatera Barat dan Sulawesi Utara: mereka membuat 
selebaran2, menuliskan slogan2, dan sebagainja. Dan dari pedjuang2 Rakjat dan 
Angkatan Perang disana. Tetapi, tjukupkah sudah perdjuangan jang begitu sengit dan 
begitu heroik itu tersenjum didalam kesusastraan kita, senirupa kita, musik kita, film 
kita? Mana kerdja2 jang berarti jang didjiwai oleh perdjuangan besar itu dan jang 
demikian, pada gilirannja, akan menjiwai perdjuangan besar seluruh Rakjat Indonesia? 

 Demikianlah, setiap peristiwa politik jang penting tidak luput dari perhatian kita 
dan kita sebagai pekerdja2 kebudajaan berkewadjiban mendjawab, tantangan2 keadaan 
itu dengan tjara2 dan alat2 kita sendiri. 

 Satu diantara peristiwa2 jang ikut sekarang ini adalah realisasi gagasan 
Demokrasi Terpimpin. Kalau kita menjokong gagasan ini adalah karena penilaian, 
bahwa disatu pihak gagasan itu ditundjukkan terhadap liberasime dengan segala 
mentalitet anarchis dan nihilisnja, dan dipihak lain ditudjukkan terhadap fasisme 
dengan segala putus2, kudeta2 dan mentalitet ,,Kulturkamer”nja. 

 Pendirian bahwa perdjuangan kebudajaan itu harus satu dengan perdjuangan 
politik sama sekali tidak berarti bahwa jang satu bisa menggantikan jang lain, bahwa 
perdjuangan politik bisa menggantikan perdjuangan kebudajaan atau bahwa 
perdjuangan kebudajaan bisa mengganti perdjuangan politik. Kedua2nja harus isi-
mengisi. Perdjuangan kebudajaan bisa djuga djalan, tetapi tidak lengkap dan malahan 
bisa terhabat kemadjuannja. Tetapi perdjuangan kebudajaan tanpa perdjuangan politik 
adalah tidak mungkin sekali. 

 Inilah pedoman kita dan pedoman inilah telah, sedang dan akan terus menuntun 
kegiatan2 kita. 

 Mengenai saling pengaruhnja kebudajaan kita dengan kebudajaan2 ilmu dan 
teknik diabad ke XX ini tak bisa dihindarkan dan memang tidak untuk dihindarkan. 
Sikap kita adalah perbedaan antara patriotisme dan internasionalisme. Kita menolak 
sovinisme atau nasionalisme-sempit, bukan sadja karena sovisisme atau nasionalisme-
sempit membawa orang pada fasisme. Bersamaan dengan itu kita menolak 
kosmopolitanisme, karena kosmopolitanisme membawa orang pada anti-patriotisme. 
Lekra menerima setjara kritis setiap pengaruh kebudajaan asing kedalam kebudajaan 
kita, dengan menolak unsur2nja jang merugikan aspirasi2 nasional dan kepentingan 
umat manusia umumnja. Dalam hal ini saling pengaruh antara kebudajaan Indonesia 
dengan kebudajaan2 asing ini Lekra djuga beruasaha memperbesar sumbangan 
kebudajaan Indonesia pada kebudajaan dunia. Dengan mengkonfrontasikan dua matjam 
garis, jang dalam kejakinan kita jang satu dan jang lainja salah, maka djelaslah titik tolak 
Lekra sampai pada tjara kerdja Lekra dalam perdjuanganja membangun kebudajaan 
Indonesia baru, kebudajaan jang anti-imperialis dan anti-feodal, jaitu kebudajaan 
Rakjat. 



 Patokan kita jang terpenting ialah: Seni Untuk Rakjat dan Ilmu untuk Rakjat. 

 Dalam bekerdja melaksakan patokan ini arah kegiatan kita ialah: Meluas dan 
meninggi. ,,Meluas” berarti setia pada garis massa dan ,,meninggi” berarti sekaligus 
mutu ideologi dan mutu artistik bagi pekerdja-pekerdja kesenian dan meningkatkan 
terus-menerus mutu ideologi dan mutu kedjuruan bagi pekerdja2 ilmu. 

 Kita berpendirian bahwa harus ada perpaduan antara politik dan kebudajaan 
dan antara patriotisme dan internasionalisme. Dan biasanya hal ini tidak terlalu 
gampang terjadi. Hal jang begini, sudah tentu kurang baik bagi kegiatan organisasi. 


