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 Kritik Tuan Sutan Takdir Alisjahbana tentang pembicaraan dalam Kongres 
Perguruan Nasional, saya sambut dengan beberapa karangan dan balasan, guna 
menjelaskan pengharapan, keinginan, dan cita-cita kita terhadap Perguruan Nasional 
kita. 
 Sambutan ini saya lakukan dengan gembira karena saya sangka bahwa selisih 
pendapat itu timbul karena kurang terang dan jelasnya pandangan kita tentang soal ini. 
 Di dalam karangan Tuan Sutan Takdir Alisjahbana yang berikutnya, nyatalah 
dengan seterang-terangnya bahwa perselisihan ini asalnya karena pandangan hidup 
dari Tuan berlainan sekali dengan wawasan pendapat saya. 
 Perbedaan di dalam pandangan ini masih menumbuhkan rasa saling 
menghormati. 
 Namun, perselisihan ini terjadi pula karena nyata bahwa Tuan Sutan Takdir 
Alisjahbana tidak begitu menguasai masalah yang dibicarakannya. Menyedihkan pula, 
karena jelas dengan karangannya yang belakangan ini, beliau tidak dapat menerima 
karangan saya di dalam lingkungannya sehingga karangannya itu kacau balau 
susunannya. 
 Oleh karena itu, dengan hati pilu, kita berpisah di sini. Saya tidak akan dapat 
menyediakan pena saya seterusnya. 
 Pokok kesalahan ini yang meringankan kekeliruannya karena Tuan Sutan Takdir 
Alisjahbana mengira dan yakin bahwa didikan Barat sudah dilakukan di tanah kita ini. 
Padahal di dalam sekolah Barat di negeri ini seperti E.L.S dan sebagainya, pendidikan 
itu tidak terdapat di dalam kurikulumnya. 
 Di dalam sekolah pemerintahan yang diberikan kepada kita, hanya 
pengajaranlah yang dilakukan, sehingga pendidikan adalah suatu soal yang seakan-akan 
tidak ada tempat di dalam sekolah itu. 
 Hal semacam ini, bagi kita, adalah soal yang patut diperbaiki, hingga kelak kita 
mendapati bangsa Indonesia yang halus perasaannya, luhur budinya, berani dan tetap 
mantap sikapnya. Orang-orang seperti ini akan dapat memakai kecerdasannya yang 
ditajamkan setajam-tajamnya, dan dengan sebaik-baiknya. 
 Begitulah maksud kita dengan mengadakan perguruan cap Ki Hajar Dewantara 
dengan asramanya, cap Sutupo Adisaputra dengan pendidikannya, dan model Sutomo 
dengan pondoknya itu. 
 Dalam karangan saya berjudul “Nationaal Onderwijs Congres” termuat berturut-
turut tiga kali, tamat pada tanggal 26 bulan yang lalu, saya telah coba menjelaskan atas 
tuduhan Tuan Sutan Takdir Alisjahbana yang mengatakan bahwa kongres anti-
intelektualisme. Kembali sekarang, Tuan ini masih juga melakukan tuduhan itu. 
 Sebelum ini pada karangan saya menyambut “Pewarta Deli” telah saya terangkan 
pula. 
 Sekali lagi saya ulangi bahwa kita sama sekali tidak anti-intelektualisme, malah 
sebaliknya, asal saja kecerdasan yang setajam-tajamnya itu dapat menjadi alat 
seseorang atau bangsa yang terpelihara jiwanya dengan sebagus-bagusnya dan terdidik 
sebaik-baiknya. 
 Tanda-tanda bahwa Tuan Sutan Takdir Alisjahbana tidak mengetahui perbedaan 
dan kaitan arti kata pengajaran dan pendidikan itu, tampak jelas di dalam karangannya 
yang terakhir yang berjudul “Didikan Barat dan Didikan Pesantren”. 
 Saya bertanya: Kapankah kita menerima didikan Barat? 



 Nyata lagi, ketidakmampuan Tuan Sutan Takdir Alisjahbana membedakan arti 
kata “didikan” dan “perguruan”, kita kutip catatan karangannya itu, yang berbunyi 
demikian: 
 Dr. Satiman tidak percaya, bahwa pesantren akan memajukan bangsa Indonesia; 
kalau pesantren bisa tentu keadaan Bangsa Indonesia tidak seperti sekarang ini. 
Pemimpin seperti Dr. Sutomo, Cipto, dan lain-lain bukan keluaran pesantren, tetapi 
keluaran perguruan Barat yang dicemooh itu. 
 Dr. Sutomo dengan mudah menjawab, bahwa pemimpin, seperti Ir. Sukarno, Cipto, 
dan Dr. Satiman itu kebetulan keluaran didikan Barat yang keliru. Mereka lahir di 
Indonesia meskipun lulusan perguruan Barat. 
 (spasi dari saya penulis sendiri, cat.peny.) 
 Nyata di atas itu bahwa artinya kata “didikan” dan “perguruan” dicampuradukan 
saja. Dikatakan bahwa Dr. Cipto dan sebagainya hasil didikan Barat, padahal mestinya: 
hasil perguruan Barat. Kita akui bahwa kita keluaran perguruan Barat. 
` Oleh karena itu, terasa sungguh-sunggu kekurangannya, yaitu pendidikan yang 
perlu sekali bagi kecerdasan manusia. Ketiadaan pendidikan inilah yang menyebabkan 
kurang semangatnya kaum intelektual kita mengabdikan dirinya untuk nusa dan 
bangsanya. Kekurangan ini, telah diakui oleh siapa pun di antara kita yang berjuang di 
kalangan rakyat, pun oleh kaum akademik sendiri yang menyatakan kekecewaannya 
terhadap kaum intelektual kita itu. 
 Kekurangan ini akan lenyap dengan sendirinya kalau kaum intelektual kita dapat 
didikan di dalam perguruan sehingga diperoleh orang-orang Indonesia yang cinta pada 
nusa dan bangsanya, orang-orang aktif, yang giat bekerja dengan senang, rela, dan 
gembira, serta berbudi luhur pula untuk memberbaiki wujud masyarakat kita, 
sebagaimana telah saya terangkan pula dalam karangan saya yang berjudul “Pergerakan 
yang Hidup”. 
 H.I.S saya cela sekeras-kerasnya. Saya umpamakan racun bagi anak Indonesia. 
Pencelaan ini oleh Tuan Sutan Takdir Alisjahbana dikaitkan dengan pendapat saya 
terhadap pesantren kita. Hubungan ini adalah keliru karena Tuan Sutan Takdir 
Alisjahbana mengambil saya di luar ikatannya. 
 Adapun H.I.S yang saya cela itu, karena dia sebagai perguruan sekolah dasar 
tidak mampu mengirimkan lulusannya ke sekolah menengah dan selanjutnya. Hanya 30 
persen yang dapat meneruskan pelajarannya. Inilah suatu kegagalan nyata! 
 Tuan Sutan Takdir Alisjahbana menerangkan tentang mengapa kita lebih suka 
menjadi priyayi dengan begini: 
 Bukan kebetulan kaum yang terpandang dalam masyarakat kita ialah kaum 
priyayi atau kaum pegawai. Hidup sebagai pegawai lebih menyenangkan daripada 
hidup sebagai rakyat biasa, sebab gajinya rata-rata lebih besar daripada pendapatan 
rakyat yang berjuta-juta. Dengan demikian dalam masyarakat kita menjadi pegawai 
berarti mendapat hidup senang. 
 Keterangan ini, dengan menyesal, juga tidak dapat saya terima baik. 
 Bagi bangsa Indonesia, terutama bagi orang Jawa, keinginan menjadi priyayi itu 
bukanlah tertarik karena besarnya pendapatannya. 
 Sejak dahulu, bangsa kita yang ingin menjadi priyayi atau “santono” raja, 
bukannya besarnya gaji yang dicari, tetapi mencari kehormatan. 
 Orang-orang keluaran pondok di zaman purbakala apabila mereka ingin 
kehormatan, ia mencari penghidupan sebagai priyayi. Mereka yang ingin mencari 
penghidupan yang mewah, mencari penghidupan sebagai orang dagang. 



 Rakyat yang berjuta, tidak bisa dibandingkan keadaanya dengan kaum pegawai. 
Rakyat tidak memperoleh pengajaran dan pendidikan. Bandingkanlah priyayi kita 
dengan saudagar kita. 
 Di tanah Jawa sini masih umum, kebanyakan priyayi dan bangsawan masih 
memandang rendah pada orang-orang yang merdeka, meskipun berharta benda. 
Pendapat Tuan Sutan Takdir Alisjahbana tentang ini juga keliru, tidak dikaitkan dengan 
sejarah. 
 Keliru pula apabila Tuan Sutan Takdir Alisjahbana mengira yang dalam 
masyarakat kita menjadi pegawai, berarti mendapat hidup senang. Keliru dan 
menandakan pula ketidaktahuan beliau ini di dalam pergerakan kaum buruh kita, yang 
di dalam sejarahnya sudah mengalami beberapa pemogokan yang hebat, umpama saja 
dalam kalangan pegadaian, kereta api, trem, kalangan pabrik bengkel, keributan di 
kalangan pabrik gula, dan seterusnya. 
 Sementara itu, dalam membaca karangan Tuan Sutan Takdir Alisjahbana yang 
dimuat dalam Suara Umum tanggal 11 yang baru lalu menimbulkan keraguan saya, 
apakah kira-kira Tuan Sutan Takdir Alisjahbana juga membaca balasan-balasan 
terhadap karangannya ataupun karangan saya yang menyangkut hal ini. 
 Keraguan ini timbul, karena dalam karangannya itu masih terdapat kalimat 
begini: 
 Sementara itu, saya pun bukan orang yang dalam semua hal setuju akan didikan 
cara Barat yang diberikan kepada bangsa kita sekarang ini. Namun, tidak senang itu 
bukan menyebabkan bangkit sikap anti-intelektualisme, anti-individualisme, anti-
egoisme, anti-materialisme. Malah kalau bisa hendaknya otak diasah lebih tajam, individu 
dihidupkan lebih hidup, perasaan menjaga kepentingan diri dikobarkan lebih nyala, 
kegiatan mengumpulkan harta dunia dihidupkan lebih besar. 
 Pembaca yang teliti tentu mengakui bahwa hal ini telah saya terangkan, pertama 
dalam karangan saya membalas Tuan Sutan Takdir Alisjahbana ke-2 yang dengan judul 
“Pergerakan yang Hidup”. 
 Dalam penutupannya, beliau mengatakan: 
 Dan lebih dari segalanya harus dinyalakan sifat aktif, sifat berani, sifat giat, dan 
semangat berusaha. Sebab pemuda yang mampu membangun masyarakat Indonesia Baru 
harus banyak berinisiatif yang dipimpin oleh otak yang tajam, pengetahuan yang luas, 
dan semangat yang dapat mengeringkan lautan. 
 Ini menunjukkan dengan jelas perbedaan faham saya dengan beliau. 
 Dalam keyakinan saya, sifat aktif dan sebagainya itu bukan hanya berasa dari 
otak yang tajam. Tengoklah kepada bangsa Tionghoa dan Aran yang datangnya di sini 
tidak dengan kepandaian yang tinggi, tetapi akhirnya dapat mendesak kita. 
 Yang dapat membangun masyarakat Indonesia Baru itu bukan cuma karena otak 
yang tajam – sebab mudah pula egoistis – tetapi otak yang tajam disertai budi luhur, 
perasaan yang halus dan etika yang baik, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk 
membentuk masyarakat Indonesia Baru di desa-desa, tidak perlu kepandaian tinggi, 
melainkan perlu sifat-sifat yang luhur, sifat berkorban, berjuang dengan semangat, rela, 
dan tulus ikhlas. 
 Tuan Tjindarbumi, dalam artikelnya yang seakan-akan mendukung pendirian 
Tuan Sutan Takdir Alisjahbana, rupanya lupa mengemukakan bahwa bangsa Jepang 
dapat berdiri teguh dan tegak itu, karena orang Jepang berjuang dengan memakai alat-
alat Eropa, alat Barat, intelek Kulonan, sedang mereka itu tetap menghidupkan 
budayanya. Inilah kekuatan bangsa Jepang yang harus ditiru. Peniruan ini dapat 



tercapai dengan mudah, kalau kita kembali lagi mengadakan perguruan yang 
mempunyai pendidikan ala pesantren dan pondok-pindok seperti zaman dulu. 
 Untuk mengupas soal itu, orang harus menguasai latar belakang sejarah. Cara 
penyelidikan yang seperti ini perlu teliti untuk memperoleh pengertian tentang apa 
yang dibicarakan. Namun, Tuan Sutan Takdir Alisjahbana lalai di dalam beberapa hal 
tersebut di atas dan juga beliau kurang seksama membaca balasan saya sehingga selalu 
mengemukakan beberapa hal yang telah berulang-ulang dijawab. 
 Tuan Sutan Takdir Alisjahbana antara lain mengatakan: 
 Dalam masyarakat kita, orang kurang kuat dan kurang berani mengemukakan 
kepentingan dirinya. Bangkitkanlah kesadaran dan kepentingan diri. Dalam masyarakat 
kita, orang kurang semangat mengumpulkan dan memakai harta dunia. Didiklah bangsa 
kita mengumpulkan dan memakai harta dunia yang teruntuk bagi semua umat. 
 Saya bertanya lagi pada Tuan Sutan Takdir Alisjahbana. Bagaimana mungkin kita 
dapat mendidik keberanian untuk mengedepankan kepentingan diri sendiri, 
membangkitkan kesadaran akan kepentingan diri sendiri, kalau perguruan tidak 
disertai dengan pendidikan. Sedang perguruan Barat itu, umumnya sama sekali tidak 
mementingkan pendidikan itu. 
 Meskipun demikian halnya, di dalam karangan-karangan yang terakhir Tuan 
Sutan Takdir Alisjahbana yakin bahwa sekolah seacara Barat seperti yang diperlukan 
sekarang ini, sudah mengandung unsur didikan juga. Katanya: 
 Sementara itu pun saya bukan orang yang dalam segala hal senang akan didikan 
cara Barat, yang diberikan pada bangsa kita sekarang ini. 
 Tuan Sutan Takdir Alisjahbana rupanya tak dapat memisahkan dan 
menghubungkan arti kata pendidikan dan pengajaran itu, karena itu sudah tentu sulit 
untuk bertukar pikiran lebih jauh. 
 Menurut metode dan buku-buku manakah, ilmu pengajaran atau teori 
membangun jiwa, yang dipakai di sekolah secara Barat sehingga jiwa para lulusan dari 
sekolah itu dapat berkembang dan dikobarkan untuk mengabdikan dirinya pada 
kebenaran?! 
 Jiwanya pun tunduk kepada kesucian, melawan seaktif-aktifnya, sedinamis-
dinamisnya pada segala hal yang kurang adil dan benar, cinta akan hal yang baik dan 
menjalani semua perjalanan yang menyokong dan menyusun “manusia dengan 
masyarakatnya?” 
 Karena Tuan Sutan Takdir Alisjahbana kurang memperhatikan sejarah, 
timbullah dugaan dan pendapat yang tidak-tidak. Disangka bahwa masyarakat kita 
keadaannya lemah lembut dan manis, lebih lagi ia menetapkan sikapnya seperti berikut: 
 Tampaknya tidak berlebihan jika saya katakan bahwa semangat persatuan yang 
berpusat pada kiai dan pesantren itulah yang menyebabkan jatuhnya bangsa kita. 
 Sejarah menunjukkan bahwa jatuhnya bangsa ini sesungguhnya karena sikap 
acuh tak acuh dengan keberadaan pesantren. Karena sebelum agama Islam datang di 
negeri ini, masyarakat kita di Pulau Jawa sudah amat rusak keadaannya. Zaman Hayam 
Wuruk dan Gajah Mada sudah lampau. Sedangkan waktu itu dunia berada dalam 
keadaan terpecah belah, penuh ketegangan karena percekcokkan dan peperangan 
antara sesama kita. Hal itu menyebabkan timbulnya kelemahan dan kehancuran kita. 
 Jika Sutan Takdir Alisjahbana berkenan mebaca brosur saya, mau menangkap 
awal pidato saya, yang mengambil pepatah sabda Swami Vivekananda, tentu Tuan 
Sutan Takdir Alisjahbana akan memahami cita-cita dan kemauan saya terhadap para 
kiai dan para intelektual kita itu. Keadaan dan sikapnya tidak jauh berbeda seperti di 
India, di mana juga ulama-ulama hidup karena kebodohan rakyat dan kaum intelektual 



telah tercabut dari akar budayanya, jauh dari memikiran dan menolong kesulitan dan 
kemelaratan rakyat. Tentulah Tuan Sutan Takdir Alisjahbana akan mengerti bahwa 
maksud saya dengan “yang disebut kiai” itu tidak lain ialah semua permuka di kalangan 
bangs akita di bidang apa saja, yang dengan semangat, tulus hati, cinta dan tidak 
emmentingkan diri sendiri, mengabdikan dirinya untuk nusa dan bangsa. Itulah orang-
orang yang berwatak kiai. 
 Begitulah sari karangan dari saya tentang hal ini. 
 Dari majelis luhur Taman Siswa diajukan pertanyaan khusus, bagaimanakah kita 
memperoleh guru-guru untuk sekolah rakyat jelata itu. Baru timbul jawaban saya 
bahwa guru bagi sekolah itu tidak perlu menguasai bahasa Belanda, karena kalau kita 
memakai guru-guru yang mendapat pelajaran dan mengerti bahasa Belanda pastilah 
bangsa kita yang miskin ini tidak sanggup untuk memikul biayanya. Sudah amat jelas 
bahwa umumnya orang yang mendapat pengajaran bahasa asing secara pengajaran 
Barat ini, kebanyakan adalah orang-orang yang memikirkan diri sendiri dan tercabut 
dari akar budayanya dalam gaya hidupnya, pandangan hidupnya. Asing pada 
masyarakatnya. Itulah sebabnya untuk sekolah rakyat jelata, saya menghendaki calon-
calon guru yang tidak mendapat pelajaran bahasa Belanda. 
 Cipto yang berulang-ulang disebut namanya, semua pemimpin pergerakan kita 
yang terkemuka, yang waktu ini sudah meninggal dunia atau masih memegang peranan 
yang aktif yang semuanya mendapat pengajaran secara Barat, semua merasakan 
“kecelakangaan” karena tercabut dari akar budayanya itu, yang terpuji-puji Tuan Sutan 
Takdir Alisjahbana, mmereka segera mendidik dirinya, rohaninya, sukmanya sebagai 
orang timur! 
 Cipto umpamanya “tidur” dengan Baghawad Gita. Dan dalam kehidupannya 
sehari-hari beliau menunjukkan sikap orang ksatria yang sejati. 
 Sukarno dalam melakukan propaganda bagi rakyat menyatakan terlampau 
“kejawaannya” dengan mengambil contoh-contoh dari Wayang Purwa sehingga bangsa 
kita dari kepulauan lain di seberang merasa kurang puas (maremnya-Jawa). 
 Cokroaminoto almarhum dan Agus Salim menyadarkan cita-cita mereka pada 
agama Islam, sedang Samaun dan Muso, pemuka-pemuka kaum komunis, sukasekali 
bertapa dan “menguru”. Ali Archam dan Sarjono, keduanya pemuka komunis juga, 
merekalah yang seakan-akan berhaluan berpikir bebas di dalam sikap kehidupannya. 
 Cocok betul dengan keadaan di Mesir, Turki, India, dan Jepang. 
 Pemuka-pemuka rakyat yang siap menyediakan dirinya untuk menyusun 
masyarakat yang baru, mereka dengan sendiri dapat mempergunakan alat 
(instrumen)nya seperti kecerdasan dengan setajam-tajamnya, dapat memakai 
pengajaran dari Barat yang diperolehnya untuk keperluan nusa dan bangsa di segala 
bidang, segala pengajaran, kesenian, kesusastraan, politik, dan seterusnya, karena 
bertemu lagi dengan “jiwanya” karena mengembangkan “rohnya” dengan didikan asli 
itu. Hal itu meyakinkan mereka kembali untuk tetap bersemangat, tulus ikhlas dengan 
keluhuran budi dan kehalusan perasaan sehingga rela berkorban untuk nusa bangsa. 
Dengan berkembangnya roh ini, karena tambahan didikan itu, barulah lahir di kalangan 
masing-masing bangsa yang tersebut di atas: pahlawan-pahlawan dan pemimpin-
pemimpin sejati, yang membangunkan masyarakat agar bergerak dan berjuang seaktif-
aktifnya. Karena sinar roh, bangsa itu berkembang sehingga keadaan menjadi dinamis 
seperti diharapkan oleh Tuan Sutan Takdir Alisjahbana. 
 Oleh karena itu, agar pengecualian ini, - Cipto, Hatta, dan lain-lainnya-, menjadi 
peraturan supaya pengecualian itu menjadi kebiasaan, prasaran pada National 



Onderwijs Kongres mementingkan penambahan pendidikan di dalam sekolah nasional 
kita. Dan didikan itu seharusnya cocok dengan kehendak roh kita. 
 Dalam penutup karangannya Tuan Sutan Takdir Alisjahbana berseru: 
 Janganlah kita menengok ke belakang, tetapi hendaklah kita melihat ke depan! 
 Seruan ini suatu bukti bahwa Tuan Sutan Takdir Alisjahbana mengabaikan 
pikiran wajar, berpikir secara pengetahuan sehingga pandangannya menjadi dangkal. 
 Di dalam kemajuan apa pun juga, di dalam ilmu mana pun kemajuan baru 
tercapai, dapat berjalan terus, dapat “melihat ke depan” dengan selamat dan bahagia, 
kalau lebih dulu menengok ke belakang. 
 Sekianlah saya tutup dari pihak saya pertukaran pikiran ini dan kalau di 
dalamnya ada yang janggal atau kurang baik, haraplah Tuan Sutan Takdir Alisjahbana 
dan Pembaca memberi maaf. 
 
 
 
 
 
 


