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 Apakah masih dapat dipakai dalam peradaban kita unsur-unsur yang diwarisi 
dari zaman dulu, bangsa-bangsa dulu, misalnya zaman Budha – atau lebih baik kita 
hapuskan roh-roh yang sudah lapuk itu dan kita pakai roh baru yang kita tiru atau 
pinjam dari roh Barat, dari Eropa – Amerika? Inilah soal peradaban yang telah 
dijawab oleh pujangga Sutan Takdir Alisjahbana dengan pasti. 
 Kata beliau: jauhkan roh Buddha dan pakailah roh Islam dan roh Barat, yang dua 
bersaudara itu, sebab roh Budhha itu melemahkan semangat, karena cita-citanya 
lenyap, lebur dalam surga nirwana saja. Berhubungan dengan semboyan yang begitu 
tepat dan tajam, pernah saya katakan beberapa tahun yang lalu, bagaimana 
Pujangga menjalankan cita-cita itu menghapuskan unsur peradaban Hindu sebab 
jelas bagi saya sejak dulu bahwa zaman gilang-gemilang atau zaman keemasan tak 
mungkin dilupakan atau dihapus begitu saja. 
 Dalam nomor terakhir dari “Pujangga Baru” jawabannya dengan akan mendidik 
Indonesia satu per satu ke arah cita-cita kebaratan itu, hlm. 207: “cara bekerjanya 
dengan mendidik manusia baru, mendidik jiwa baru, yang akan menjadi pusat, 
menjadi motor dari kebudayaan baru, sebagai cabang kebudayaan internasional 
sekarang dan memakai tiang-tiang agung rasionalisme, individualisme, dan 
positivisme, atau dengan pendek: pemikiran modern sebagai lawan pemikiran 
primitif.” Jawab ini menandakan bahwa beliau menganggap enteng soal pengaruh 
unsur Hindu-Buddha dalam peradaban kita. 
 Padahal beliau juga tahu bahwa bahasa Indonesia, lebih-lebih bahasa Jawa dan 
Kawi, banyak sekali meminjam kata-kata dari dunia India, termasuk arca-arca yang 
indah di Jawa Tengah, tari wayang yang banyak agam isinya. Pendeknya, peradaban 
Jawa yang ada sekarang ini tak mungkin begitu halus dan kaya, jika sekitarnya tak 
mendapat pengaruh dari Hindu. Juga peradaban Sumatra, misalnya, yang sekarang 
sedang diselidiki oleh kaum arkeologi mendapat pengaruh, dan mungkinlah ini 
kelak terbukti bertambah besar pengaruhnya kalau dikaji lebih jauh. 
 Buat saya jelas bahwa pengaruh Hindu-Buddha tak dapat dihilangkan lagi dari 
peradaban kita, sebagaimana halnya pengaruh Yunani dan Romawi tak akan pernah 
musnah dari peradaban Eropa. 
 Literatur India itu ialah warisan budaya klasik kita yang setua-tuanya dan 
berbahagialah pujangga kita apabila ia dapat berkecimpung dalam Ramayana dan 
Mahabarata, dalam Veda dan Purana, serta banyak lagi buah pikiran dan seni lama-
lama itu. 
 Agar tidak ragu-ragu harus saya kemukakan bahwa peradaban dan seni warisan 
budaya klasik kita ini yang berasal dari India yang kita pelajari dan puja-puja 
rohnya, ialah peradaban yang telah lalu, seperti juga seni di Paris, di Bagdad, di 
Cordoba sudah tergolong masuk masa yang silam. Meskipun begitu agama Hindu 
tidak kita pakai lagi, walaupun tampang dan awak kita berlainan dengan orang 
Hindu itu. Walau masyarakat kita, terikat oleh Hadist dan Syara maka akan miskin 
kepusakaan kita apabila “dibuang” saja seni-seni Hindu-Buddha itu dan ditempelkan 
saja Dante, Goethe, dan Shakespeare di badan peradaban kita. 
 Pujangga Sutan Takdir Alisjahbana yang kagum melihat kegiatan dan 
ketangkasan Barat sekarang, kurang menghargai warisan Hindu-Buddha, yang 
masih dipupuk di keraton Solo dan Yogya di istana Mangkunegoro misalnya! Beliau 
lupa bahwa sejarah itu sendiri dapat dipotong-potong atas beberapa ruas dalam 



teorinya dalam pikiran kita, tetapi sebetulnya sejarah itu bak air sungai yang selalu 
mengalir terus, zaman berganti akan tetapi pengaruh setiap zaman itu tetap masuk 
jadi darah daging, tak dapat dipotong dari jiwa bangsa. 
 Sebaliknya, walaupun saya yakin akan ketinggian seni dan ilmu di zaman gilang 
gemilang, di Cairo, di Bagdad, di Cordova, baik jugalah saya pujikan, supaya 
pujangga-pujangga kita jangan mengabaikan budaya klasik kita yang pertama, yaitu 
peradaban India. Bukan kita hendak memeluk agama Hindu dan Buddha. Bukan pula 
hendak menyebah para dewata, akan tetapi kepusakaan, filsafat, seni mereka yang 
mengalir dari Sungai Gangga sampai ke Sungai Berantas dan ke Pesisir Kalimantan 
dan Bali, itulah warisan budaya yang masih digunakan sebagai bahan-bahan 
peradaban dan bahasa kita. Bahasa Sansekerta dan Kawi yang kaya itu rasnya boleh 
diambil untuk memperkaya bahasa Indonesia kita. 
 Bagaimana dengan peradaban Islam dan peradaban Barat? Sudah jelas pengaruh 
kedua-duanya akan bertambah besar dalam zaman sejarah sekarang ini. Warisan 
budaya Arab, warisan budaya Barat, ilmu pengetahuan, dan filsafat Barat 
memengaruhi kita dengan kuat, tetapi lain sekali sikap bangsa yang mengasimilasi, 
daripada bangsa yang meniru. Asilimasi artinya berdiri atas peradaban sendiri dan 
memakai unsur asing yang berguna, yang serasi dengan badan. Meniru ialah menjadi 
orang Barat dari luar, memakai cepiau-nya, dasinya, garpunya. Saya bukan 
bermaksud mengecilkan nilai peradaban Barat yang selalu saya pelajari juga di 
benuanya sendiri, tetapi saya yakin jalan kemajuan bangsa kita walaupun banyak 
meminjam dan meniru dari Barat itu, akhirnya tidak akan serupa dengan Barat. 
Sebab roh bangsa kita berlainan dan sejarah masyarakat kita tidak menempuh 
tangga-tangga yang sama dengan di Barat. Peradaban Barat berdasar hellenisme, 
diperkaya oleh adab Rum, oleh peradaban Kristen di abad pertengahan, oleh 
reanaissance, reformatie, dan humanisme, oleh ilmu merdeka di zaman sekarang, 
itulah tangga-tangga yang tak ada pada kita. Tangga-tangga kita ialah animisme 
Melayu Polinesia; Hindu-Buddhisme-Islam; peradaban Barat. 
 Walaupun kita duduk dalam rumah atau restoran ala Eropa, makan, minum, dan 
berdansa seperti mereka, saya rasa pusaka kita tetap berlainan dengan pusaka 
Barat. Ini bukan perkara tinggi rendah melainkan perkara berbeda. Saya rasa musik 
Beethoven tidak dapat dibandingkan dengan gamelan, seni kita sendiri itu. 
 Menurut hemat saya belum tentu bahwa tanah-tanah Asia, seperti Jepang, 
Tiongkok, India akan menjalani tingkat-tingkat kemajuan persis seperti Eropa dulu, 
belum tentu semua pendapat-pendapat Eropa dan pranata hidup Eropa akan kita 
tiru di Asia ini – sedang Tanah Rusia yang terletak antara benua Asia dan Eropa 
telah mencari jalan sendiri tentang memajukan siasat dan ekonomi negerinya. 
Memang budaya meniru-niru dalam kemajuan bangsa tidak layak diteruskan 
dengan membabi buta! 
 Kalau di sini ada adat, keyakinan-keyakinan, pranata hidup, tradisi, kehalusan 
budi, pidato-piagam, primbon; dan lain-lain yang berisi unsur-unsur asli, peradaban 
asli – saya tidak mengerti, mengapa unsur-unsur asli itu akan dibuang saja – hanya 
karena kita kagum melihat pabrik, kantor, kapal api, Barat! Setiap bangsa, kalau ia 
ingin tetap hidup merdeka, haruslah mencapai peradaban yang bercorak sendiri, 
kalau tidak ia terhapus dari muka bumi ini. Peradaban itu walaupun lebih lemah, 
lebih kolot, lebih keabad pertengahan,lebih primitif, dan lain-lain daripada 
peradaban Barat, itu semua tidak mengapa, asal peradaban itu serasi dan memberi 
rasa kesenangan pada orang yang memikulnya. 



 Malah peradaban Barat sendiri yang sekarang telah berurat berakar dalam 
kekuasan Kristen, tidak pula tetap, dia sendiri mengenal krisis peradaban yang 
mencari jalan baru pula. 
 Saya kunci pendapat-pendapat saya ini tentang perkembangan kebudayaan 
dengan beberapa dalil. 
1. Setiap bangsa harus berikhtiar mempertahankan kebudayaan sendiri yang telah 

berurat berakar dalam jiwanya. 
2. Ia hanya boleh memakai unsur peradaban dunia atau peradaban Barat yang 

serasi dengan jiwanya. 
3. Peradaban India telah memengaruhi kita telah memberikan beberapa unsur 

pada peradaban dan perpusatakaan kita, yang rasanya tidak layak lagi 
dikeluarkan dan dilemparkan dari peradaban itu. 
Pembaca, perhatikan betapa orang Barat yang rata-rata sudah beragama Kristen 

sampai sekarang mempelajari dan merenungi keindahan peradaban Yunani yang 
memang heidensch (kafir) itu; dengan jalan begitu “pustaka tua” tersimpan dan ada 
satu rantai emas, yang menyambung tingkat-tingkat peradaban. 

Itulah juga sebabnya saya amat bergirang hati membaca roman sejarah karangan 
Matu Mona yang berjudul Zaman Gemilang (diterbitkan oleh Centrale Courant, 
Medan) yang bermain di zaman Hindu-Buddha di abad XIII itu. Kebetulan pujangga 
Matu Mona mendapat inspirasi dari kemegahan dan kehausan peradaban purbakala 
itu. Dengan indah digambarkannya zaman kebesaran itu, tidak saja kebesaran budi 
dan pikrian, melainkan juga kebesaran kerajaan duniawi, kehebatan laskar dan 
armada, serta pemerintah dan diplomasi. 

Baiklah saya terangkan di sini bahwa pujangga kita yang hebat-hebat, seperti 
Mohammad Yamin, Sanusi Pane, dan Amir Hamzah semua telah mengarungi lautan 
budaya klasik Hindu-Buddha bukan karena mereka menyembah berhala atau 
memikirkan kayangan atau nirwana, melainkan oleh karena mereka sadar akan 
nilai “pustaka tua”. 

Saya sendiri adalah murid dari sekolah Barat, telah saya tempuh sekolah Barat 
itu dari tingkat pertama sampai tingkat akhir. Masyarakat Barat tidak saja pelajari 
di negeri kita ini melainkan juga bertahun-tahun di Eropa sendiri. Saya rasa tak ada 
orang yang berani mengatakan bahwa saya benci akan pengetahuan, kesenian, 
peradaban Barat. Meskipun begitu saya yakin bahwa kemajuan batin bangsa kita – 
sungguhpun otak kita diasah di laboratorium cara  Barat akan maju, akan tumbuh 
menurut garis-garis sendiri – seperti kemajuan jiwa Jepang, Tiongkok, dan India 
(tiga bangsa yang besar di Asia ini) yang mengarah ke Barat, tetapi pada hakikatnya 
tetap tinggal berdasar ketimuran sendiri. Sekali lagi, tidak jadi masalah kita pakai 
sendok garpu, mesin, dan perkakas Barat, tidak ada salahnya kita membaca 
Shakesprear, Dante, dan Goethe, amat bermanfaat kita mengagumi lukisan 
Rembrant dan Da Vinci, amat senang kita mendengar musik Beethoven dan Wagner 
– namun demikian, kita wajib mencari seni sendiri, peradaban sendiri pustaka 
sendiri. 

Sekian dulu. 
 
 

 


