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 Tuan Dr. Sutomo menyambut kritik saya terhadap beberapa prasaran kongres 
Permusyawaratan Perguruan Indonesia. Selain kritik, kesempatan itu dipakainya untuk 
membentangkan pikiran dan cita-citanya. Soal yang dipercakapkan menjadi kabur: kita 
sulit untuk membedakan di mana Tuan Dr. Sutomo menyambut kritik, dan di mana ia 
membeberkan pikiran dan cita-citanya. 
 Dan sungguhnya setelah membaca karangan Tuan Dr. Sutomo itu, sulit bagi saya 
untuk mengambil kesimpulan: setuju atau tidakkah Tuan Dr. Sutomo dengan Semboyan 
Tegas yang saya ajukan? Di seluruh karangan itu ia menyangkal bahwa prasaran itu 
bersifat negatif, tetapi di samping itu ia mencoba menegaskan kritik saya bahwa 
beberapa prasaran itu sesungguhnya bersifat negatif. 
 Kritik saya yang mengatakan prasaran itu cenderung negatif, cenderung anti-
intelektualisme, anti-individualisme, anti-egoisme, dan anti-materialisme, saya 
dasarkan atas sikap dalil-dalil yang dikemukakan oleh pembicara masing-masing itu 
sendiri. Dalam sikap dalil-dalil yang saya sebut itu membuktikan bahwa pembicara-
pembicara itu memikirkan soal perguruan dan masyarakat Barat yang menurut 
anggapan mereka intelektualistis, individualistis, egoistis, dan materialistis. Atas pikiran 
itu disusunlah perguruan bagi bangsa Indonesia, yang menurut cita-cita tak 
mengandung kesalahan-kesalahan di Barat itu. Atau dengan kata lain, yang tidak 
intelektualistis, individualistis, egoistis, dan tidak materialistis. Pendirian inilah yang 
saya katakan pendirian negatif, pendirian yang terlampau banyak mengandung kata 
“tidak”. 
 Tuan  Dr. Sutomo sama sekali tidak menyangkal kritik saya ini. Malah ia berkata 
pada karangan yang kedua... Maka sesungguhnya pemrasaran, sesudah menunjukkan 
kekurangan pelajaran secara Barat, seperti yang ditemukan di tanah air kita itu, satu-
satunya dari mereka, lantas memajukkan skemanya sendiri untuk pembangunan 
perguruan nasional kita in detail. 
 Justru inilah yang saya kritik. Inilah yang saya katakan negatif. Menurut pikiran 
saya untuk menyusun perguruan nasional kita, bukankah kita harus mengambil titik 
tolak kekurangan pengajaran ala Barat. Titik tolak kita haruslah kebutuhan masyarakat 
kita, itu yang saya namakan positif. 
 Masyarakat kita sekarang butuh kecerdasan. Asahlah kecerdasan setajam-
tajamnya. 
 Masyarakat kita kekurangan individu yang hidup. Hiduplah individu sehidup-
hidupnya. 
 Dalam masyarakat kita, orang kuat giat mengumpulkan dan memakai harta 
dunia. Didiklah bangsa kita mengumpulkan dan memakai harta dunia yang tersedia 
untuk semua umat. 
 Inilah yang menjadi pokok masalah bagi bangsa kita. Inilah yang terutama sekali 
harus diperhatikan perguruan bangsa kita, apabila ingin berjalan cepat, hendak 
mendudukkan bangsanya sejajar dengan bangsa-bangsa lain. 
 Perbedaan paham tentang positif dan negatif itu hanya berbeda penekanan, 
perbedaan mana yang lebih penting. Namun, perbedaan penekanan ini melahirkan 
perbedaan titik tolak, malah menimbulkan perbedaan tujuan. 
 Mereka yang memikirkan kesalahan pengajar cara Barat: lari dari Barat. Mereka 
yang memikirkan keperluan masyarakat sendiri, bersikap: bergegas mengejar ke Barat. 



 Meurut keyakinan saya, keadaan dan susunan masyarakat bangsa kita berubah 
mendekati Barat, Timur hanya mungkin berhadapan dengan Barat apabila ia secepat 
merebut “alat” atau “instrumen” yang membuat Barat kuat dan berkuasa. 
 Tuan Dr. Sutomo berkata pula bahwa pemrasaran dalam prasarannya tak hanya 
berseru pada bangsa kita: Marilah Saudara, kita bangun perguruan nasional, yang lebih 
sempurna sifatnya daripada perguruan di Benua Barat, daripada yang ala Barat, yang 
berlaku di negeri kita ini, yang oleh para ahli pendidik bangsa Eropa pun sudah diakui 
kekurangan dan kesalahannya. 
 Apabila benar kesimpulan yang dibuat Tuan Dr. Sutomo ini tentang maksud 
pemrasaran dalam prasarannya dapatlah saya memakainya sebagai alasan yang lebih 
kuat lagi untuk menegaskan kritik saya bahwa semua prasaran itu bersifat negatif. 
 Perguruan bangsa kita tidak bermaksud menyempurnakan perguruan Barat 
yang diadakan untuk masyarakat Barat, ataupun perguruan Barat yang diadakan di 
negeri kita. Kewajiban bangsa kita tidak lebih dan tidak kurang menyeleksi keperluan 
dan kebutuhan masyarakat kita. Dan berdasarkan keperluan dan kebutuhan itu, 
membangun perguruan kita lebih kurang sempurna dari perguruan secara Barat. Yang 
harus kita ketahui ialah bahwa perguruan itu memenuhi keperluan dan kebutuhan 
masyarakat kita. 
 Cocok benar dengan pendirian negatif itu, Tuan Dr. Sutomo berkata: Apa 
gunanya anak yang pintar, yang bersinar kecerdasannya, kalau tidak dapat memakainya 
dengan sebaik-baiknya karena “aku”-nya tiada terpelihara dan terdidik itu. 
 Ucapan yang demikian menurut pikiran saya lebih cocok diucapkan oleh orang 
Barat yang telah bersinar kecerdasannya. Bagi orang Indonesia yang belum merasakan 
sinar kecerdasannya lebih cocok, lebih positif mengucapkan: “Bangsa saya kalah 
berlomba dan berjuang karena kurang cerdas. Karena itu, saya harus segera mengasah 
kecerdasan.” 
 Sementara itu dalam beberapa minggu belakangan ini suara negatif yang 
terdengar di Solo itu telah dijawab oleh satu suara positif di Jakarta. 
 Dalam ceramahnya yang singkat tentang sekolah Ruang Pendidik-nya di Kayu 
Tanam di hadapan Perguruan Rakyat di Jakarta, Tuan Syafei dengan nyata menganalisis 
masyarakat Indonesia. Cacat masyarakat Indonesia akibat pasifnya bangsa Indonesia. 
Pasifnya bangsa Indonesia itu karena alam Indonesia terlampau pemurah. Susunan 
keluarga Indonesia memberi kesempatan kepada anggota keluarga yang pemalas untuk 
menjadi benalu. Dalam susunan pemerintah negeri kita sekarang ini, bangsa kita 
bekerja tidak sesuai dengan didikan yang diperoleh di bangku sekolah, tetapi didikan 
menurut perintah saja. 
 Berdasarkan analisis ini, dengan tegas dikemukakan semboyan yang positif: 
Pendidikan harus bersifat aktif membangun daya pikir kreatif, membangun inisiatif 
dengan semangat bekerja dan berusaha sendiri. 
 Dalam susunan pikiran yang demikian, pengalaman tentang intelektualisme, 
individualisme, egoisme, dan materialisme yang hanya merajalela di Barat tak mungkin 
mendapat tempat, sebab pikiran itu secara langsung terutama tertuju bagi kebutuhan 
masyarakat kita. 
 Demikian saya menegaskan kritik saya kepada beberapa prasaran kongres 
Permusyawaratan Perguruan Indonesia. Dalam karangan yang berikut, saya akan 
mengemukakan pandangan tentang pikiran dan cita-cita Dr. Sutomo sendiri. 
 


