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Indonesia di Solo dibicarkaan oleh Tuan Adinegoro (Jamaluddin) dalam Pewarta 
Deli. Kritik saya itu dikritiknya pula. Oleh karena soal yang dikemukakan dalam 
kritik saya dulu mengenai soal “Barat” dan “Timur”, maka kita berharap Tuan 
Adinegoro akan memberi pandangan yang nyata dan jelas. Sebab di antara 
jurnalis kita sekarang ini, ia terhitung orang yang telah jauh mengkaji soal jiwa 
dan kebudayaan, terutama soal “Timur” dan Barat”. 

Terus terang, saya agak kecewa membaca pandangannya yang dimuat 
dalam Pewarta Deli 27 Juni, 1,2,3 Juli yang membahas soal itu terkait dengan 
kritik saya. Kekecewaan itu bukan karena ia tak sepaham dengan saya. Tetapi, 
karena pandangan Tuan Adinegoro tidak memperlihatkan pendirian yang jelas. 
Beberapa hal dicampur aduk, seolah-olah inti permasalahan baginya masih 
kabur, belum terang benderang. 

Sementara itu, kritiknya justru memberi kesempatan kepada saya melihat 
masalah itu dengan sudut pandang yang lebih luas dan mendalam. 

Tuan Adinegoro membantah ucapan saya yang mengatakan masalah 
individualisme, intelektualisme, egoisme, dan materialisme bukan masalah 
bangsa kita. Katanya itu masalahnya bangsa kita, karena masalah itu sifatnya 
umum, saya pun tahu, itu masalah umum. 

Dalam pandangan saya, setiap bangsa mempunyai sekumpulan masalah 
yang mendesak yang harus diselesaikan. Itu yang amat perlu diperhatikan. 

Agar menjadi jelas, sebaiknya kita pakai anaglogi sederhana. Bangsa 
Indonesia sekarang harus memasak nasi. Yang perlu dilakukan pertama adalah 
menghidupkan api. Bagi bangsa Barat nasi itu sudah masak, api pun sudah 
menyala. Masalahnya bagi Barat adalah bagaimana menjaga supaya nasi tidak 
hangus. Demikian pula, bagi Barat bukan masalah membesarkan api, tapi 
bagaimana mengecilkan api. 

Kalau bangsa Indonesia sekarang harus berpikir keras, bagaimana 
mengecilkan api (baca: intelektualisme, individualisme, egoisme, materialisme). 
Maka yang saya takuti nasi Indonesia tak pernah masak, sebab apinya pun tidak 
pernah hidup. 

Dalam karangan itu juga Tuan Adinegoro membandingkan pandangan 
saya dengan Dr. Cipto Mangunkusumo, sedang Dr. Sutomo disejajarkan dengan 
Ki Hajar Dewantara. Yang pertama membenarkan dunia, yang kedua menafikan 
dunia. Yang pertama dasar filosofinya dualistis, yang kedua monistis, yang 
pertama menyatakan perjuangan hidup, yang kedua mementingkan tertib dan 
damai. 

Dalam karangannya itu jelas diungkapkan bahwa saya bertentangan 
paham dan pandangan hidup dengan Dr. Sutomo dan Ki Hajar. Meskipun secara 
sepintas pertentang-an yang digambarkannya itu terlampau tajam, terlampau 
keras, tetapi ada benarnya. Tidak ada manusia di dunia ini yang 100 persen statis 
dan 100 persen dinamis. Perbedaannya terletak pada perbandingan mana yang 



lebih banyak antara sifat kemerdekaan dan kedinamisan itu. Yang seorang lebih 
dinamis dari yang lain. 

Dalam hal itu benar, bahwa pendirian saya lebih dekat kepada Dr. Cipto, 
sedang Dr. Sutomo lebih dekat kepada Ki Hajar. Sebaliknya, antara saya dengan 
Ki Hajar lebih besar perbedaannya daripada saya dengan Dr. Sutomo. Cipto lebih 
dekat ke Barat, sedang Ki Hajar lebih dekat ke Indonesia. 

Namun, tiga hari sesudah itu Tuan Adinegoro telah beralih pendirian. 
Yang tiga hari sebelum itu dikatakannya bertentangan, sekarang dikatakannya 
masing-masing saling melengkapi. 

Boleh jadi hal itu karena ia mambaca buku Graf Keyserling, Die Neue 
Entstehende Welt (Dunia yang Baru Terwujud). 

Dalam buku tersebut, menurut Tuan Adinegoro, dibedakan antara 
kebudayaan dengan peradaban. Adinegoro menghendaki agar kaum terpelajar 
kita mampu membedakan keduanya itu. 

Bacalah bagaimana Adinegoro membedakan kebudayaan dan peradaban. 
Dalam resep itu kita rasa ada satu kekeliruan karena antara kebudayaan 

dan peradaban tidak dibedakan, melainkan disamaratakan saja. Dua wilayah 
yang meskipun ada timbal baliknya, tapi tetap berbeda, ibarat pohon kayu dengan 
kulitnya. Pohonnya itu bernilai untuk selama-lamanya, tapi kulitnya pun bernilai 
juga. 

Sultan Takdir Alisjahbana menghendaki kemajuan, sejalan seperti prasaran 
yang dikritiknya, meskipun yang dimaksudnya ialah kemajuan peradaban bukan 
kebudayaan, “kulitnya” bukan “kayunya”. 

Ada bangsa yang hanya mempunyai peradaban saja tidak berkebudayaan, 
ibarat satu manusia yang bermuka cantik, hatinya busuk. 

Ada pula sebaliknya, bangsa berkebudayaan tinggi tapi belum seragam 
peradabannya, misalnya bangsa Tionghoa. Bangsa yang sudah memiliki keduanya 
adalah bangsa Jepang, budaya Timur dengan peradaban Barat. 

Budaya Timur tidak bisa diubah menjadi budaya Barat, tapi peradabannya 
bisa sama. 

Dalam karangan selanjutnya, perbedaan itu lebih ditegaskannya sebagai 
berikut: 

Budaya itu rapi melekat pada jiwa bangsa-bangsa dan jiwa bangsa itu 
tampak dalam karakternya, dalam tabiatnya, dan itu tidak dapat diubah-ubah 
seperti barang tiruan. Tapi, pengetahuannya, tekniknya, gaya hidupnya, jelas 
sekali dapat berubah-ubah. Perhatikan saja, bangsa kita sekarang sudah terbiasa 
makan memakai sendok, sudah bisa naik motor, mengemudikan motor sendiri, 
memakai pakaian yang mentereng dan bisa menjalankan perusahaan-perusahaan 
besar. Tapi, kita tetap tinggal dalam lingkungan perasaan Timur. Kecerdasan 
Barat, cara hidup secara Baat, tetapi hati Timur. 

Seperti dituturkan Adinegoro ini, perbedaan antara kebudayaan dengan 
peradaban sangat kacau dan kabur. Dan apabila Tuan Adinegoro mengatakan 
bahwa teknik, ilmu pengetahuan, masuk bagian peradaban yang bisa dipindah-
pindahkan dan ditukar-tukar bagai pakaian, yang berpindah-pindah, maka 
Adinegoro tampaknya kurang mengerti akan hakikat teknik dan ilmu 
pengetahuan Barat sekarang ini. 

Ilmu Pengetahuan Alam yang melahirkan teknik merupakan sesuatu yang 
sangat khas dari kebudayaan Barat sekarang ini. Saya mau mengutip pernyataan 
Tuan Adinegoro bahwa teknik dan ilmu pengetahuan itu bisa dianggap sebagai 



kulit kayu. Namun, jangan sekali-kali kita lupa, hanya pohon kina yang mungkin 
menghasilkan kulit kina. Pohon beringin bagaimana pun akan tetap 
menghasilkan kulit beringin. 

Mengapa ilmu pengetahuan dan teknik yang kita kagumi muncul dan 
tumbuhnya di Barat. Mengapa tidak di tepi Sungai Gangga? 

Pertanyaan serupa membawa kita kepada inti masalah. Bukan kebetulan 
teknik dan ilmu pengetahuan lahir di Barat dan tidak di India dan Pulau Jawa. 
Sebabnya tidak lain dan tidak bukan, karena jiwa India dan bangsa kita tidak 
mampu, tidak cakap menghasilkan yang demikian, karena tidak cukup memiliki 
syarat yang diperlukan untuk melahirkan teknik dan ilmu pengetahuan yang 
serupa itu. 

Ilmu pengetahuan dan teknik Barat itu sesuatu yang tak bisa dipisahkan 
dari jiwa, pendirian hidup, dari falsafah hidup ala Barat. Barat melepaskan 
dirinya dari alam dan diri yang terlepas dari alam ini ingin menguasai alam, ingin 
memakai alam untuk dirinya. Pendirian serupa ini berasal dari bangsa Semiet 
(agama Yahudi, Nasrani, dan Islam). 

Sebaliknya, filsafat India ingin menyatukan diri dan melebur diri dalam 
alam. Orang yang ingin bersatu dan mencari harmoni dengan alam tak akan 
pernah mampu menguasai alam. 

Selama pendirian tentang menguasai alam belum menjadi darah daging 
bangsa kita, selama itu pula ilmu pengetahuan dan teknik itu tak akan hidup 
subur di negeri kita ini. 

Orang sering mengeluh bahwa kaum terpelajar bangsa kita sekarang ini 
kurang produktif, meskipun mereka telah begitu banyak menimba ilmu 
pengetahuan dari Barat. Kalau dibandingkan dengan ahli-ahli Barat, ilmu 
pengetahuan yang ada di dada mereka itu amat sedikit membuahkan hasil. Hal 
itu sebenarnya tidak usah mengherankan. Umumnya kaum terpelajar dan ahli-
ahli ilmu pengetahuan kita belum mempunyai jiwa Barat yang gelisah mencari di 
laut, di udara, dan di dalam tanah, yang setiap hari berusaha mencapai yang 
setinggi mungkin dan sesempurna mungkin, yang belum puas sebelum 
keinginannya tercapai. Hari ini merampungkan pekerjaan, besok telah mencari 
jalan lagi untuk memperbaiki hasil kerja kemarin. Puncak gunung yang 
menjulang langit, kutub yang dingin diliputi es, stratosfer yang juah di awang 
dijelajahi, untuk memenuhi rasa ingin tahu yang tak tertahan, sekalipun itu 
membahayakan dirinya. Seperti orang Barat di lapangan rumput berlomba 
memecahkan rekor, demikianlah di lapangan pengetahuan mereka berlomba 
mengejar setinggi-tingginya yang bisa tercapai. Pendapat yang mengherankan 
segera disusul oleh pendapat yang lebih menghebohkan lagi. 

Dalam karangan “China tegen de Westerkim” (Cina Menyongsong 
Cakrawala Barat), J.J.L. Duyvendak berkata: 

Er is ware grootheid in de rustige beheersching van natuurkrachten, in de 
onvermoeide, volhardende energie die ruimte en tijd weet te overwinnen, en die 
niet een keer, maar onophoudelijk, elke minuut, de begonnen taak met de 
toewijding voortzet. Er is geestelijke grootheid in een ekonomisch gedreven 
machine, in een goed gevoerde administratie, in deen sluitende rekening in een 
welonder-houden straat en in een zindelijk lichaam. Elke techniesch volmaakt 
werktuig eischt toewijding. Waarheidsliefde, zelf-discipline. Met gelijke 
bewondering kan ik denken aan een vliegtuig, een stofziger, de boekhouding van 
een groote bank, het ingewikkeld systeem van seinen en wissels op een spoorlijn, of 



het wisslend lichtspel van vuurtorens. De geest, die dit tot stand brengt is groot. Hij 
moge van de aard aardsch zijn, hij moge dit leven bij uitstek belangrijk achten, hij 
moge geloven in het “nu hier en straks” maar hij is moedig en heeft den 
ontembaren drift iets goeds tot stand te brengen. Hij knoeit niet en transigeert niet, 
en hij heeft de kracht zuiver te handelen ten bate van iets grooters dan een 
persoonlijk belang. 

(Terdapat keagungan sejati di dalam ketenangan menguasai kekuatan-
kekuatan alam yang tak terduga, dalam kekuatan yang tak letih-letihnya penuh 
ketekunan, yang dapat mengalahkan ruang dan waktu, dan tak cuma satu kali, 
tapi terus-menerus, tiap menit, melanjutkan dengan khidmat tugas yang telah 
dimulai. Terdapat keagungan batiniah dalam sebuah mesin yang digerakan 
secara ekonomi, dalam satu pemerintahan yang dilaksanakan dengan baik, 
dalam sebuah jalan yang terawat baik, dalam sebuah rekening yang cocok, dan 
dalam tubuh yang bersih. Setiap alat yang secara teknis sempurna menuntut 
kesungguhan, cinta kebenaran, dan disiplin diri sendiri. Dengan kekaguman 
serupa saya dapat memikirkan sebuah pesawat terbang, suatu penyedot debu, 
tata buku sebuah bank besar, sistem rumit dan peluit di rel kereta api, atau 
permainan cahaya silih berganti dari menara suar. Semangat yang mewujudkan 
ini pastilah besar. Dia mungkin bersifat duniawi, dia mungkin menganggap hidup 
ini sangat penting, dia mungkin percaya pada “dunia dan akhirat”, namun dia 
berani dan memiliki kecenderungan tidak mudah tunduk untuk melaksanakan 
suatu yang baik. Dia tidak berbohong dan tidak berkompromi, dan dia 
mempunyai kekuatan untuk bertindak murni untuk kebaikan sesuatu yang besar 
ketimbang kepentingan pribadi). 

Sungguhnya besar, kuat, giat, dan gembira di dalam jiwa itulah yang 
melahirkan ilmu pengetahuan dan teknik di Barat. 

Dan selama jiwa yang besar, kuat, dan giat gembira, serta suka berkorban 
seperti jiwa Barat itu belum terdapat di kalangan bangsa Indonesia, jangan harap 
bangsa Indonesia dapat menghidupkan ilmu pengetahuan dan teknik sebesar 
dan seluhur yang telah dicapai Barat. 

Sekali lagi, ilmu pengetahuan dan teknik Barat sebagai ilmu pengetahuan 
tidak bisa dipertukarkan seperti pakaian yang melekat di badan manusia. Ilmu 
pengetahuan lahir dari jiwa yang aktif. Jika jiwa tidak ada, ia tidak akan ada pula. 
Hanya pohon kina yang mungkin menghasilkan kulit kina yang berkhasiat baik. 

Malah, jika tanpa jiwa tersebut di belakang semuanya itu, meriam, kapal 
terbang, dan sebagainya yang dlahirkan oleh ilmu pengetahuan Barat pun tidak 
ada gunanya. J.J.L Duyvendak berkata tentang bangsa Tionghoa dalam 
peperangan dengan Jepang dalam tahun 1984-1895. 

Men had een vloot toegerust met westersche bewapening, maar zij bleek 
volstrekt waardeloos. Haar organisatie was niet in orde haar geest deugde niet, en 
men begon te begrijpen, dan me nog niets had aan oorlogscheppen met kannonen, 
als de mannen achter het kanon niet van een nieuwen geest waren bezield. 

(Orang menyiapkan suatu armada dengan persenjataan Barat, tapi 
ternyata sama sekali tidak berharga. Organisasinya tidak beres, semangatnya 
tidak bagus, dan orang mulai mengerti bahwa tidak ada gunanya kapal-kapal 
perang dan meriam-meriam apabila orang-orang yang berada di belakang 
meriam-meriam itu belum menghayati semangat baru). 

Bangsa kita harusnya menyadari bahwa kita tidak mungkin menguasai 
ilmu pengetahuan dan teknik yang setinggi dan seluhur di Barat, apabila bangsa 



kita tidak mau berubah dari akar-akarnya, dari dasar jiwanya. Ucapan Tsijhen 
Toesjioe, pemimpin majalah Pemuda Baru yang menjadi pembimbing semangat 
Renaissance di Tiongkok, yang tegas  jelas dan nyata ini, hendaknya disadari oleh 
bangsa kita yang masih pusing kepala memikirkan perpaduan Timur dan Barat. 

... bahwa semua perubahan dan reformasi di Tiongkok tidak akan 
bermanfaat kecuali jika orang siap mengubah seluruh dasar kebudayaan yakni 
filsafat, sikap hidup. Tidak hanya dalam soal material, teknik, seni memerintah, 
Tiongkok kurang daripada Barat, tapi juga filsafat hidupnya tidak benar. 

Tidak akan membantu bila orang yang telah mengambil alih suatu barang 
tunggal dari Barat, bila orang mau mencapai apa yang telah dicapai oleh Barat 
maka orang harus menganggap peradaban Barat sebagai sebuah keseluruhan 
yang lengkap dan menjadikan falsafah hidup Barat sebagai miliknya. (China tegen 
de Westerkim). 

... dat alle veranderingen en hervormingen in China niets zouden beten, 
tenzij men bereid was den grondslag van de geheele cultuur te veranderen, d.i de 
philosophie, de levenshouding. 

Niet alleen in materieele dingen, techniek, regeerkunst, was China de 
mindere van het Western, maar ook zijin philosophie van het leven was onjuist. 

Het hielp niet of men van den Westersche beschaving al een enkel ding 
overnam; wilde men bereiken, wat het Westen had bereikt, dan diende men 
Westersche beschaving als een integraal geheel te beschouwen en de Westersche 
levensphilosophie tot de zijne te maken. (China tegen de Westerkim). 

Tiongkok negeri yang setinggi itu budayanya, demikian teriak 
pemudanya. 

Banyak kaum terpelajar bangsa kita yang masih berteriak” Perpaduan 
antara Barat yang materialistis, intelektualistis, dan individualistis dengan Timur 
yang tinggi kebatinannya, luhur budinya. 

Saya ingin mengingatkan kaum terpelajar kita akan suatu hal. Jangan 
terjebak pada pernyataan bahwa Barat itu hanya intelektualistis, individualistis, 
sedangkan Timur itu agamis, luhur kebatinannya, dan mulia rohaninya. 
Pandangan yang demikian menipu diri sendiri. Tidak benar bahwa Barat hanya 
besar dalam hal lahiriah, kebendaan, dan otak. Kebudayaan yang sehebat 
kebudayaan Barat sekarang ini tidak mungkin dapat berdiri jika tidak ditopang 
oleh budi yang luhur, batin yang mulia pula. Kita hanya bergaul dengan orang-
orang dagang, dengan kaum buruh bangsa Eropa. Di jalan-jalan kita melihat 
pakaian perempuan Barat yang mencolok mata. Di restoran, kita melihat pelaut 
Eropa mabuk-mabukan. Dengan melihat sekilas kita langsung menyimpulkan 
bahwa orang Barat tak mempunyai kehidupan batin, moral Barat tidak berapa 
tinggi bahwa Barat tidak mempunyai keluhuran Budi. Namun, kita lupa bahwa 
selain mereka, yang setiap hari kelihatan dalam pergaulan di negeri kita ini, 
masyarakat Eropa itu ada juga dari kalangan ahli filsafat, ahli agama, kaum 
pujangga. 

Bangsa kita maunya segera pulang kampung jika dipindahkan kerja di 
tempat yang agak jauh sedikit dari tempat lahirnya. Padahal Zending dan Missie 
(penyebar agama Kristen dan Katolik, cat.peny.) dari Eropa menyebar ke seluruh 
Dunia, dari pusat Tanah Toraja sampai ke pusat Tiongkok dan Afrika untuk 
membawa agamanya, keluhuran batin, tanpa peduli pada kesulitan, kemiskinan, 
bahkan bahaya maut sekalipun. Apakah itu pertanda bahwa Barat tidak punya 
jiwa luhur? 



Di samping para ahli ilmu pengetahuan, para ahli teknik, dalam sejarang 
Barat pun kita temui ada ahli mistik: Agustinus, Bernard van Clairvaux, 
Eckerhart, Ruusbroec Madame Guyon, Luther, Calvijn, Muller, dan lain-lain. 

Boleh jadi mistik Barat berbeda dari mistik Timur. Boleh jadi, mistik 
Nasrani berbeda dari mistik Buddha. Pada hakikatnya, dua-duanya merupakan 
upaya jiwa yang mencari kehidupan abadi dengan asal mula kehidupan. 

Sebenarnya Barat secara lahir dan batinnya luhur dan mulia. Barat adalah 
pohon  rindang yang bercabang ke segala penjuru, dan tiap cabang penuh 
bertaburan daun, kembang, dan buah yang berharga. 

Sementar itu, bangsa Indonesia secara umum dalam beberapa ratus tahun 
terakhir ini secara lahir dan batin sangat tak berharga. Apakah yang dihasilkan 
oleh bangsa kita dalam seratus tahun belakangan ini dalam dunia kebatinan yang 
mempunyai arti internasional? Saya tidak bertanya tentang hal yang 
berhubungan dengan kebudayaan, seperti teknik. 

Bangsa Indonesia ibarat pohon yang sudah mati, dahannya tidak berdaun, 
tidak berkembang dan buahnya itu sangat kecil dan merana sehingga boleh 
dikatakan tidak berarti di mata dunia. 

Dalam kenyataan ini, satu hal pula yang harus diingat: hanya dua benda 
hidup yang dapat dikawinkan. 

Berkaitan dengan soal perpaduan Barat dan Timur sering benar kaum 
terpelajar bangsa kita mengambil contoh pada Jepang. Tuan Adinegoro sendiri 
berkata, Jepang berbudaya Timur tetapi berperadaban Barat, hati Jepang hati 
Timur, tetapi intelektualitasnya Barat. 

Yang amat keliru dalam hal ini adalah istilah “Barat” dan “Timur”. Jepang 
memang termasuk bangsa Asia seperti bangsa Indonesia, tetapi jiwa Jepang, 
sikap hidup sama sekali berbeda dengan jiwa, dengan sikap hidup bangsa 
Indonesia. 

Demikianlah, Jepang sama sekali tidak dapat dijadikan contoh bagi bangsa 
kita. 

Contohnya agama Buddha yang memberi jalan melebur diri aku dalam 
jiwa dunia, tetapi di Jepang menjadi lain benar karena dipengaruhi oleh agama 
Shinto. Agama Bunddha di Jepang berbeda dengan aslinya di India sebagai suatu 
ajaran hidup yang praktis dan toh bersifat memuliakan dan tidak hanya sebagai 
filsafat abstrak. Jadi, Jepang sama sekali tidak bisa dijadikan contoh bagi bangsa 
kita. Demikianlah Jepang tidak sekali-kali dapat dijadikan contoh bangsa kita. 

Ketika Barat memaksa Jepang membuka beberapa pelabuhannya pada 
pertengahan abad silam, mereka bertemu dengan suatu bangsa yang hidup 
jiwanya, enerjik, penuh vitalitas yang setiap saat siap berjuang. Ketika itu jiwa 
Jepang yang aktif mirip benar dengan jiwa Barat yang membuahkan ilmu 
pengetahuan dan teknik. Seperti kata Dr. A.D.A. de Kat Angelino dalam bukunya 
Staatkundig en Bestuurszorg in Ned. Indie: 

Menjelang perjumpaan dengan Barat pada pertengahan abad yang lalu, 
Jepang telah berada di tengah suatu revolusi yang menuju ke arah yang sama 
sebagaimana peristiwa-peristiwa yang akan terjadi segera memerintahkan para 
pemimpin nasional untuk dapat menetapkan sejumlah aturan. 

(Aan de vooravond van de ontmoeting met het Westen in het midden der 
vorige eeuw was Japan derhalve reeds midden in een evolutie, die in dezelfde 
richting wees als de komende gebeurtenissen den nationale leiders gebiedend 
zouden voorschrijven). 



Dan di tempat yang lain katanya pula: 
“Bahkan pada tahun 1600, sebelum dimulainya revolusi, - yang akan 

membuat feodalisme dan eksklusifisme – kelompok yang menyesuaikan diri 
kepada tuntunan-tuntunan suasana persatuan yang dinamis di masyarakat luas – 
Jepang sudah diorganisasi dengan cara intensif sebagaimana yang belum dikenal 
oleh negara Timur atau abad Pertengahan yang lain. Tepat seperti kata Ballard, 
“dan sungguh suatu kebetulan bahwa Jepang berpotensi menjadi sebuah adi 
kuasa dari suatu waktu sebelum terciptanya politik kebanyakan negara yang 
mencakup Eropa modern.” 

Kekuatannya tetap ditangguhkan, tetapi dia ada di sana. 
Dan sebagaimana dibuktikan dengan benar, semenjak itu negeri itu tidak 

berhenti di jalan kemajuan, perkembangannya lebih lanjut memberikan 
sumbangan untuk meningkat lagi ke jenjang yang lebih tinggi memisahkan suatu 
kekuatan besar yang potensial dari yang sebenarnya. 

Semua itu dikerjakan oleh rakyat atas tenaga sendiri. Karena itu juga 
terdapat perubahan-perubahan yang bagi banyak orang tidak dimengerti antara 
tahun 1867 dan 1971 dan banyak menimbulkan pergeseran-pergeseran. 

Zelf in 1600, voor de evolutie begon, die feodaliteit en groepsexclusivisme 
zou doen aanpaseen aan de eischen van den dynamische eenheidsfeer de 
grootmaatschappij, was Jepan georganiseerd op een intensieve wijze als geen 
andere Oostersche of Middleeeuwsche staat heeft gekend. Terecht zegt Ballard: 
“and the real truth is that Japan has been potentially a Great Power from a date 
antecedent to the political creation of most the states comprising modern Europe. 

Her strength remained in abeyance, but it was there nevertheless...” 
En zooals juist werd aangetoond, sindsdien stond het land niet stil op den 

weg van den vooruitgang: zijn verdere ontwikkeling droeg er het hare toe bij om 
nog een groot aantal treden te beklimmen, die een potentieele van een werkelijke 
grootmacht sheiden. Dat alles deed het volk uit eigen kracht. Daarom ook konden 
die nog steeds voor velen onbregrijpelijke hervomingen tusschen 1867 – 1876 veel 
frictie tot stand komen. 

Bisa kita katakan bahwa meskipun Jepang tak bertemu dengan Barat, 
mereka dengan kekuatan sendiri mampu mencapai kemajuan Barat. Sebab 
mereka sedang di jalan perubahan menuju ke arah itu. Pertemuan dengan Barat 
itu hanya mempercepat perubahan itu. 

Beda sekali dengan bangsa Indonesia. Ketika Barat bertemu kita, bangsa 
kita jiwanya tidak hidup, tidak berenergi, tidak mempunyai vitalitas yang 
menjadi pokok ilmu pengetahuan Barat dan teknik Barat. Ketika itu bangsa 
Indonesia sudah menjadi bangsa yang banyak melamun, yang tidak punya 
kemauan kuat. Agama Hindu yang datang dari India sudah terlalu merasuki 
kalbu bangsa kita. Agama Islam yang lain sekali hakikatnya dari agama Hindu itu 
tak membuang filsafat India yang sudah beruarat berakar di kalangan bangsa 
kita. Hanya satu jalan yang terbuka bagi bangsa kita untuk maju ke depan, yaitu: 
lepas dari bius pesona filsafat India yang melahirkan jiwa yang nrimo. Bukan 
harmoni dengan alam, bukan meleburkan aku dalam jiwa alam yang menjadi 
tujuan. 

Bangsa kita harus mengambil sikap hidup baru: menguasai alam, 
berjuang melawan alam. Tujuan itu dapat dikejar dengan menghidupkan Islam 
yang baru siuman atau dengan meniru sikap hidup orang Barat yang pada 
hakikatnya bersaudara dengan sikap hidupnya orang Islam ataupun Semietis. 



Bangsa kita harus mengambil levenshouding baru: menguasai alam, berjuang 
dengan alam. Tujuan itu dapat dikejar dengan menghidupkan Islam yang nuchter 
atau dengan mengambil levenshouding Barat yang pada hakikatnya bersaudara 
dengan levenshouding Islam (Semietis). 

Tentang semboyan lepas dari India ini, di kemudia hari saya berharap 
akan menjelaskan lebih lanjut. 

 
 


