
SUARA HATI
DASAR GOLOK PEMBUNUH NAGA

FORUM GRUP DISKUSI (6)



DAMPAK PERANG DUNIA
Nuklir, Ekonomi, Senjata Kimia, Biologis

▪Seluruh Keluarga dan Kekayaan Material                              
Lembaga Pendidikan, Rumah Sakit,  Asuransi, Hak Atas 
Kekayaan Intelaktual

* Rumah Ibadah tidak ada listrik, air minum, gas       
◦ Pertanian dan Pangan tidak ada

◦ Udara tercemar semakin panas dan mengandung radiasi nuklir

◦ Air Laut naik, pemenasan global, es di Himalaya, Kutub Utara 
dan Selatan. Senjata Biologis akirnya kembali pada 
pemiliknya

◦ APAKAH NIHILISME CARA UNTUK MENGATASI IN-TOLERANSI

◦ MODAL SATU2NYA UNTUK MENGATASI HANYA CINTA



Tanpa Weltanschauung
Hidup terombang-ambing



MELALUI DIALOG PERADABAN
SALING MEMPERKAYA Coitus of Ideas

TANPA KOLONIALISME 



India

Dimulai dari Tat Twam Asi, ‘aku adalah kamu – kamu adalah 
aku”. 

Tri Hita Karana, Tri artinya 3 – Hita kebahagiaan – Karana 
penyebab. Mencintai sesama manusia – seluruh mahluk di 
alam semesta – Sang Pencipta. 

Berasal dari tradisi lisan yang usianya sudah 2 juta tahun lalu dan diwariskan turun temurun 
dan dianggap sebagai ajaran Shiva Nataraja Dewa Ilmu Pengetahuan dan baru menjadi kitab 

Veda artinya Wisdom tahun 800 SM. 



A TRULY SELF REALIZATION
TU WEIMING

• Learning to be human- learning for the sake of the Self –
Self is not as isolated atom – not a single and separate 
individuality

• Self as being of relationship- the sum of its relationship-
as a center of relationship

• Self develops continuously not as closed system.

• Always open to other dimensions and human relatedness –

• Ever expanding process in a ever growing network of 
human relatedness

• Go beyond selfishness and self centeredness



Enter into continuous dialog with other within human 
relationship.

A Truly Self Realization

Those who are committed to cultivate their personal life 
for its own sake can have inner strength for Sefl
realization, which is not to compare with those who expect 
self-cultivation merely as a vehicle to achieve esteem 
goals such as sosial status and political success

(TU WEIMING)





NORMAN BORLAUG Nobel Peace Prize 1970 (1914-2009)
MENJADI RAHMAT BAGI SELURUH ALAM SEMESTA               

GOLOK PEMBUNUH NAGA (EGO)

If you stretch your self

You’ll be surprised how much you can do.

Get a little stardust on your hand

And you will be surprised what that can do for you

And not only for you, but also for your family,

the state, the nation, and the people of the world 





HUMANITY / KEMANUSIAAN
DEWA  

MANUSIA BIJAK ADA DI GUNUNG



HIDUP SAAT INI DAN DI SINI

“ Setiap bangun pagi saya selalu tersenyum – di 
depan saya ada 24 jam yang masih baru – saya
berjanji akan mengisinya dengan sepenuh hati –
dan melihat semua mahluk hidup dengan mata
welas aih” (Thich Nhat Hahn)

“ I have arrived – I am home in the here, in the 
now- I am solid - I am free – In the ultimate I dwell” 





Religious Time
MUSIM SEMI TAHUN INI, BEDA DENGAN TAHUN LALU 

DAN TAHUN DEPAN





MEDICATION IN MOTION
MEDICATION IN MEDITATION



LATIHAN MENGGAMBAR UNTUK 
MEMAHAMI POSISI MANUSIA DALAM ALAM 



KALIGRAFI







BATIK TULIS



Medication in Meditation
“To the mind that is still, 

the whole Universe surrender”



PENYAKIT JIWA TIDAK BISA 
DIOBATI HANYA DENGAN FARMASI

Saat muda, malas belajar, hanya mau hidup
senang tapi tidak mau kerja.

Gila kekuasaan sehingga ketika saatnya
harus diganti, merasa takut menjadi tidak
berharga lagi PPS Post Power Syndrome

Terus mencari perhatian supaya didengar
Narsis



IRONI SEBUAH PERANG
Perajurit yang bertempur, tidak saling kenal.

Pimpinan yang memutuskan perang, sudah saling kenal terutama saat
resepsi bahkan sering cepika-cepiki.

Ketika perajurit itu ketemu saat beribadah, saling berpelukan damai, 
tapi setelah itu harus kembai ke pasukan masing-masing. Mulai lagi
saling tembak menembak

Karena minta dihargai kesetaraan negerinya, maka secara protocol, 
diatur menurut abjad nama negara, bukan besar/kecilnya wilayah, kaya 
atau miskin.

EGO NYA MALAH SEMAKIN BESAR



Bom Atom vs Nuklir (man-made)
Barang terkecil bisa mengalahkan terbesar



MENGHADAPI PATOGEN 
JASAD RENIK



UKURAN JASAD RENIK
Barang terlunak, mengalahkan terkeras

Tao Te Ching



PENDEKAR SEJATI
MANUSIA DAMAI

Kalau konsentrasi di depan, di belakang lemah dan sebaliknya

Kalau konsentrasi di kiri, kanannya lemah

Kalau di atas, dibawah lemah

Karena itu konsentrasinya ada di Titik Dan Tian, 4 jari dari Pusar.

Ia manjadi manusia Damai



MELATIH AYAM ADUAN
Seorang raja penggemar sabung ayam, minta seorang
pelatih untuk mempersiapkan ayam jagonya untuk diadu. 
Ketika ditanya, berapa lama, pelatihnya bilang sekitar 3 
bulan. Setelah 2 bulan dia mencek perkembangannya, dan 
dijawab, masih belum apa-apa, mengapa ? Ayam itu masih
bereaksi mendengar suara berkokok ayam lain.

Seminggu kemudian, ditanya lagi, masih belum karena kalau
melihat ayam lain lewat, masih gelisah, bulunya naik dan 
mau menyerang. Pemiliknya bingung, bukankah itu pertanda
dia sudah siap tempur? Pada hari yang tepat seperti
dijanjikan, dia datang dan meilhat ayamnya, menjadi seperti
ayam bengong dan tidak ada nafsu untuk bertarung. Si 
pelatih itu menjelaskan ayam itu siap bertanding kapan saja
dan akan bisa mengalahkan lawannya tanpa bertarung.  
Wibawanya sudah bersinar dari dalam dan semua ayam lain 
sudah kabur ketika dia datang meski tanpa berkokok. 



MELATIH KEWASPADAAN 
TIADA HENTI SEKEJABPUN

Hanya bisa terjadi pada anjing menjaga rumah, tiada hari libur, 
cuti, seumur hidup, tanpa dibayar dan sudah cukup mendapat
makanan,tanpa pesangon.

Manusia hanya tahan beberapa jam sehingga harus dilakukan
giliran 2- 3 Shift. Pakaian seragam, dibekali lampu senter dan 
senjata untuk melawan orang jahat yang mau masuk. Digaji, 
disediakan konsumsi, cuti tahunan, pensiun.

Seperti jago silat, selalu waspada dan  sudah merasakan desiran
angin pukulan lawannya sebelum sampai.

MESKI KHSUK  BERDOA, MASIH BISA MENDENGAR KELUHAN 
ORANG DI PASAR ATAU TERMINAL BUS.



HENINGKAN PIKIRANMU, MAKA DUNIA AKAN MENYERAH
To the Mind that is still, the whole Universe surrender



MEMAHAMI HUBUNGAN KETERKAITAN
SECARA INTUITIF DENGAN BERLATIH MENJADI BUTA
TRANSDISIPLINER BERDASARKAN LOGIKA ANALIITIS



KAPAN DUNIA MULAI 
GONJANG GANJING ?

Montesquieu (1748) “Menjadikan alam melalui ilmu
pengetahuan dan teknologi supaya menjadimilik manusia”

Menimbulkan Kapitalisme “ikan kecil dimakan besar terjadi
akumulasi modal” terjadi Revolusi Sosial

Revolusi Industri di Inggris (1760-1850) –

Revolusi Sosial (1815 – 1840) 

Karl Marx & F. Engels (1848) Manifesto Komunis “Ikan 
Besar dan Kecil dimakan Negara”

Demokrasi Liberal “the winner takes all and Rule of Law 
diganti Law of the Ruler”



PEMAHAMAN TENTANG MERDEKA
“Moral force saja tidak cukup, perlu terus belajar

Bukan sekali merdeka, lalu kebablasan menjadi Merdeka sekali.

Lalu apa saja mau diubah. Akhirnya hanya bisa bongkar, tidak bisa pasang.  

Ketika ditanya, ‘Kalau ada orang berbuat jahat kepadamu, apa yang akan kau perbuat?’, 

Konfusius balik bertanya, ‘Apa yang akan kau perbuat, kalau orang berbuat baik
kepadamu?’, 

‘Saya akan membalas dengan kebaikan, dan kalau bisa akan berbuat lebih baik lagi dari
yang dia lakukan!’

Kalau orang berbuat jahat kepadamu, pasti akan kau balas dengan yang lebih jahat. 
Bukan hanya Mata diganti mata – gigi diganti gigi

Kalau demikian, kamu belum menjadi orang merdeka karena perbuatanmu bukan
ditentukan kamu sendiri tapi tergantung pada sesuatu di luar dirimu!’

Masysrakat damai terjadi kalau yang menang diangkat menjadi guru – yang kalah siap
menjadi murid. Bukan takes all – rule of law diganti rule of the ruler

Kosa Kata “Saudara” berasal dari SATU UDARA



LEDAKAN KEKERASAN SKALA GLOBAL
APAKAH BUAH KEMERDEKAAN ?
PSYCHOLOGY OF COMPASSION 

Dilakukan orang biasa, bukan bersenjata atau teroris

Anak muda membawa senjata datang ke kampus dan menembaki
kerumunan rekan mahasiswa

Dunia terdiskoneksi dengan dirinya sendiri, dengan lingkungan, meski
ada alat komunikasi sellular yang memudahkan komunikasi

Diskoneksi Orang dengan Lingkungan

Dengan alam karena seringnya terjadi bencana alam yang sumbernya
adalah perilaku manusia

Diskoneksi Alam Semesta denga Penciptanya.

Dan sekarang Pandemi Covid 19

Langit/Tian – Manusia/ Ren – Bumi/Tie jalan sendiri-sendiri.



Ceritera Lama, tapi Korban lebih dahsyat

Apa yang kau cari wahai manusia ?
200.000 tahun lalu……………Homo Sapiens / Manusia Bijak.

195 SM  ………………………….homo homini lupus

100 tahun lalu …Perang Dunia I dan II, 120 juta korban, pakai nuklir

2020 Pandemi,meninggal 4 juta dan tak terhingga jumlahnya kehilangan
pekerjaan

Mahluk mono sel bisa memaksa mahluk 10 triliun sel bernama manusia
dengan NEW Normal

Perang Dunia III dengan ICBM, kecepatan 8,5 km/detik

Kalau ditembak meledak di atas, jatuh di negara yang tidak ikut perang, di 
laut jadi tsunami, kutub utara- selatan – Himalaya cair

Penanggung jawab dan pelaksana, hidup stress serasa sudah di neraka



BATAS KEMAMPUAN HARTA



MAKAN 3 X SEHARI
MALAM BERDOA SUPAYA TIDUR NYENYAK

Setelh usia tua, makan 4 X sehari malah mengndang berbagai
penyakit

Meski malam tidur di atas ranjang emas, kalau tidak bisa pulas, 
lebih Bahagia  abang penarik becak yang mendengkur di atas
kendaraannya.

Kalau pakai obat tidur, hanya membohongi diri.

Warisan 7 turunan, kalau anaknya malas dan tidak mau belajar, 
hartanya akan habis.

Kalau anaknya mau terus belajaar, rajin bekerja, hidup hemat, 
dia bisa mencari sendiri lebih banyak dari warisan

WARISAN TERBESAR ADALAH HIDUP SEHAT DAN TIDAK

MENJADI BEBAN BAGI ANAKNYA. 



BELAJAR DARI PENGALAMAN 
MENGHADAPI PANDEMI DAN PERANG

Perang Nuklir : semua habis, rumah ibadah, HAKI, Lembaga 
Asuransi, Pertanian dan Pangan.

Perang Ekonomi: saling memboikot, semua rugi dan tidak
ada pemenang.

Perang Biologi: hubungan sosial terganggu, susah mencari
nafkah dalam skala dunia, industri tourisme, penerbangan, 
hotel dsb mati.

Perang Senjata Kimia: mudah dilacak siapa dan dimana
diproduksi sehingga pembuatnya malu.



DIALOG Gengiz Khan 
(1206- 1227)

PELAJARAN BAGI YANG POWER MANIAK “Survival of the Fittest”

Dalam Cersil Rajawali dan Pasangan Pendekar, Kwee Ceng diundang orang tua
angkatnya Gengiz Khan, Raja Mongol datang ke Mongolia karena rindu sudah lama tidak
bertemu. Usianya saat itu sudah lanjut.

Mereka berkeliling di gurun dan menunjukkan betapa luas jajahannya.  Saat berhenti dia
minta pengawalnya memberi busur dan anak panah, lalu mengarahkan ke burung rajawali
yang sedang terbang. Panah melesat tapi belum sampai sasarannya sudah jatuh karena
tenaga nya tidak sekuat saat masih jaya. Dan mulai curhat pada Kwee Ceng. 

Kwee Ceng berkata,”Khan Agung, kalau harus didapat dengan mengorbankan begitu
banyak nyawa orang muda dan apa gunannya kalau tidak bisa merebut hatinya?”

Gengiz Khan menghela nafas panjang, merogoh dari dadanya sebuah kitab dan 
menjelaskan. “Dulu ada seorang pendeta dari Tiongkok yang pernah ke sini dan memberi
buku tipis ini. Saya tahu penting tapi saya tidak sempat membacanya karena harus terus
perang.  Karena itu saya bawa kemana-mana dan simpan di dada.

Baru sekarang saya sempat membacanya dan baru sadar bahwa kalau hidup akan
menjadi seperti ini, mungkin saya lebih bisa mengendalikan nafsu berkuasa.



MENGAPA TIDAK BERTANYA PADA
‘Old dog barks’

“If an old dog barks, he gives counsel”

Old man, who walks more roads, eat more rice, read more books,

Have more experiences,  enjoy more happiness, endure more sufferings, 
are experienced and knowledgeable, with rich life experience.

Thus, what they say is mostly wise counsel, and young people should 
listen to them” 

(Wise Men Talking Series SINO LINGUA) 



BELAJAR DARI KAKEK DAN 
CUCUNYA DI GUNUNG

Seorang kakek hidup bahagia dengan cucudan kuda kesayangannya. 
Suatu hari kudanya hilang, cucunya sedih. Tetangganya berdatangan
menyampaikan rasa ikut sedih, kakek itu bertanya, “Bagaimana tahu
itu sedih?”.

Kuda itu kembali dan mengajak 2 ekor kuda liar dari hutan. Cucunya
senang dan tetangganya kembali datang menyampaikan rasa ikut
bergembira. Kakek itu bertanya, “Bagaimana kamu tahu itu peristiwa
keberunutngan?”. Kemudian, cucunya mencoba menaiki kuda itu dan 
terjatuh, kakinya patah sehingga jaannya timpang.

Tetangganya kembali datang dan menyatakan ikut prihatin. Kakek itu
mengulang kembali hal yang sama



Tahun berjalan dan terjadilah perang dengan negara 
tetangga.

Semua anak negeri dikerahkan untuk ikut perang dan cucu
kakek itu bebas karena kakinya patah tidak memenuhi
syarat.

Semua keluarga di kampung itu sedih dan datang ke kakek
itu untuk mengatakan, “untung cucunya tidak usah ikut
perang.

Kakek itu mengatakan juga hal yang sama. Hiidup memang
terus mengalir naik turun.



PENCERAHAN SETELAH MELIHAT 
ORANG TENGGELAM DI AIR TERJUN

Seorang terpelajar ditemani murid-muridnya naik ke gunung untuk
menikmati keindahan alam dan air terjun. Tiba-tiba meihat seorang
hanyut dibawa arusnya yang deras. Ia bergegas lari ke bawah untuk
menolong dan ketemu dengan orang setengah baya sedang meap
tubuhnya. Ia bertanya apakah melihat orang dibawa arus air terjun? 
Orang itu menggeleng kepalanya diam sejenak lalu berkata ‘Itu saya’, 
rumah saya di puncak gunung dan setiap pagi harus belanja ke pasar. 
Kalau jalan kaki, perlu waktu lama. Saya berenang untuk turun supaya
lebih awal sampai rumah. Ia jalani aja, nanti akan mengerti.  Orang 
tidak perlu ikut kursus perkawinan dan merawat bayi. Kalau dilakukan
sepenuhhati, maka hasilnya tidak jauh berbeda.



HIDUP INI TIDAK KEKAL
YANG PASTI SEMUA BERUBAH 

“Bunga- Bunga layu dengan cepat,

Tapi mereka tidak pernah berhenti mekar;

Air sungai terus menerus mengalir;

Namun sungai nampak tidak pernah berubah.

Makna hidup baru disadari dalam proses kehidupan.

Perubahan adalah Kebenaran abadi

(Syair Kuno di Timur)

Krisis akan selalu terjadi dalam hidup

Mulai dari Melahirkan anak sampai meninggal adalah Situasi Krisis



Pendekatan Deductive vs PBL Problem Base Learning 
Berpikir Positif ketika Menghadapi Krisis

– PELUANG MENDAPAT PENCERAHAN BESAR BUKAN KERUSUHAN

MENULIS

MODEL LAMA

MENGOLAH CHI

ENERGI KEHIDUPAN



SANG PEMBERI KEHIDUPAN

Bencana Alam tidak bisa dicegah ilmu pengetahuan dan 
Teknologi hanya untuk peringatan dini bersiap menghadapi 
dampaknya tidak fatal. Bumi juga setiap saat bisa ditabrak 
oleh meteor di angkasa raya. Pesawat yang membawa 
manusia ke Mars juga sama. Dan sekarang PANDEMI bisa 
menyerang siapa saja tanpa kecuali

Mengingatkan manusia supaya menjaga jangan dirusak 
oleh kebodohan penghuninya sendiri. Berambisi mau 
menjadi pemiliknya.

Pendekatan Affirmativa maupun Negativa akhirnya sampai
pada kesimpulan KeTuhanan yang Maha Esa – Tan Hana 
Dharma Mangrva



PERLUNYA MELATIH PIKIRAN
SENG T’SAN (606 +)

“When you see everything , through your 
personal bias;

Your view of reality is clouded.

Truth simply as it is, BUT

The Clouded mind, can not grasp it”

“To  the mind that is still, the whole universe surrender” (Lao Tzu)

Kalau mata kelilipan, jalan Tol pun nampak sempit, apalagi kalau pikiran
kita



SEE - JUDGE – ACT
KALAU PIKIRAN BERKABUT ?

Kemanapun angIn bertiup, kesanalah rumput akan
rebah.

Kalau realitas menjadi bias, maka tahap
selanjutnya JUDGE ad ACT tidak bisa
dilaksanakan

Memimpij tidak sekedar POAC Plan-Organizing –
Acting – Controlling

Hubungan Pemimpin dan yang dipimpin seperti
angin dan rumput. Kemana bertiup ke situ rebah



BUKAN BENDERA ATAU ANGIN
TAPI PIKIRANMU YANG BERKIBAR 

2 orang murid sedang berdebat serius dan hampir adu jotos.

Yang satu berpendapat, bendera berkibar menyyebabkan terjadi angin.

Yang satu, karena angin menyebabkan bendera berkibar.

Sang Suhu, Hui Neng yang sedang lewat tertarik dan mendekati seraya
bertanya ada apa gerangan ?

Lalu berkata, seperti di atas dan terkenal samai sekarang.  

Semua kegaduhan terjadi adalah akibat tafsir atau pikiran kita yang 
gemar berkibar. 

Hanya setelah hening dan tidak bergelora, maka terjadi kedamaian.





SANG BIASA

“Mata memandang berlaksa fenomena.

Hati tetap tak bergeming …..Biasa

Telinga mendengar puji dan cela,

Hati mampu tersenyum ……..Biasa

Di tengah rintangan suka-duka

Kaki tak henti melangkah ……Biasa

Sukses – gagal datang menerpa,

Hati hening Bahagia …………Biasa

Dalam Biasa, bebas leluasa; Karena biasa, selalu Bahagia

Dengan biasa, putus belenggu dosa, Hati bersih tiada noda.

Hanya dengan senjata Biasa, Takluklah semua mara

Tercapailah bebas merdeka …..untuk melanglang buana.



(2)
Berkelana dalam samsara,

Bergelut di tengah samudera nestapa,

Berjuang tiada henti dalam setiap masa,

Datang …datang dengan hati biasa

Membawa semua kembali biasa

Hingga datanglah kerajaan Biasa

Semua suka cita dalam Biasa :

Bahagia merdeka sepanjang masa ….Luar Biasa



(3)
Manusia biasa mengasihi segalanya, namun

Dalam hatinya yang biasa

Ia tak pernah merasa telah memberikan kasih yang besar,

Untuk orang di sekelilingnya.

Karena tiada bekas di dalam hati,

Maka tiada tuntutan di dalam jiwa

Karena tiada tuntutan di dalam jiwa,

Tiada yang mampu menghentikan langkah kasihnya.

Inilah Kasih Sejati yang mampu lestari – kekal abadi

WANG CHE KUANG



Menghancurkan Pendidikan 

Berarti Menghancurkan

Sebuah Negara

APA YANG ANDA KETAHUI
TENTANG MAURITIUS ?



Mauritius adalah negara kecil di benua Afrika yang menyediakan
pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi, termasuk tranportasi
dari rumah ke sekolah-sekolah digratiskan oleh Negara.

Di Mauritius pendidikan adalah pelayanan yang disediakan Negara untuk
rakyat secara cuma-cuma dan tidak seperti barang yang diperjual belikan.

Mauritius juga memberikan layanan medis gratis bagi setiap penduduknya, 
termasuk operasi bedah jantung yang memerlukan biaya besar. Tidak ada
bisnis untuk urusan kesehatan rakyat.

Adapun masalah tempat tinggal, apakah anda tahu bahwa 90 persen dari
penduduk Mauritius sudah memiliki rumah sendiri? Tidak ditemukan
keluarga tunawisma, atau keluarga yang mengeluhkan harga tanah dan 
properti yang tinggi.



Pendapatan perkapita penduduk Mauritius mencapai 19.600 dolar

tanpa harus berbangga bahwa mereka adalah masyarakat yang 

memiliki pendapatan tertinggi di Afrika. Mauritius adalah negara 

terkaya di Afrika padahal negara ini tidak memiliki sumber minyak dan 

pertambangan. perekonomiannya bergantung pada sumber daya

manusia, sektor industri pertanian, dan pariwisata merupakan sumber

penghasilan yang luar biasa besar untuk negara ini. Belanja militer

masuk dalam daftar anggaran negara, sedangkan pengeluaran negara 

digunakan untuk kesehatan, pendidikan dan layanan umum. Presiden

Mauritius Dr. Ameenah Gurib-Fakim memiliki gelar doktor di bidang

kimia organik, ucapannya yang paling terkenal adalah: “dunia politik

yang memilihku bukan saya yang memilihnya”. Dr. Ameenah Gurib-

Fakim menulis lebih dari 20 buku dan 8 penelitian internasional di 

bidang ilmu biologi.



Umat Islam merupakan penduduk minoritas, hanya 17 persen dari total 

jumlah penduduk, meskipun demikian rakyat Mauritius memilih

seorang wanita muslimah sebagai presiden mereka, hal itu karena

rakyat Mauritius sudah terbiasa hidup damai dan tidak gampang

tersulut fitnah keagamaan.

Salah satu profesor di perguruan tinggi menulis sebuah pesan untuk

para mahasiswa tingkat kedokteran, megister dan sarjana, dan 

meletakkan pesan tersebut digerbang kampus di wilayah selatan

Afrika.

Yang isinya:



Untuk menghancurkan sebuah bangsa tidak perlu dengan bom
atom atau dengan roket jarak jauh. Tetapi dengan merendahkan
kualitas pendidikan dan membiarkan pelajar berbuat curang. 
Sehingga Pasien meninggal di tangan dokter yang lulus dengan
curang.

Rumah-rumah roboh di tangan insinyur yang lulus dengan
curang. Kerugian harta yang banyak di tangan akuntan yang 
lulus dengan curang. Agama mati di tangan tokoh agama yang 
lulus dengan curang.

Keadilan hilang di tangan hakim yang lulus dengan curang. Dan 
menyebarnya kebodohan diantara pelajar di tangan guru yang 
lulus dengan curang.



JEBAKAN BATMAN 
PEMILIHAN UMUM

Yang tahu, belum tentu mau ;

Yang mau, belum tentu mampu ;

Yang mau dan mampu, belum tentu terpilih.

Yang terpilih, belum tentu mampu.

Ini buah dari sistem pemilihan satu orang- satu suara;

Gegara setiap orang mempunyai hak asasi yang sama. 

Kuantitas diutamakan disbanding kualitas.

Peluang mendapat pemimpin ideal menjadi berkurang

Padahal dana dan daya yang dikeluarkan demikain besar

Tidak bisa kembali ke model Kerajaan, solusinya PENCERAHAN

SEMUA PEJABAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ALUMNI PERGURUAN 
TINGGI 



DISKURSUS 
PEDANG LANGIT vs GOLOK PEMBUNUH NAGA

Pedang Langit mewakili Wahyu dari atas bagaimana
mengatur kehidupan. Semuanya dipercaya ragu.

Golok Pembunuh Naga mewakli ikhtiar.

Betapapun ikhtiar dilakukan, akhirnya yang Maha Esa, 
Tahu, Kuasa akan menentukan.

Tuhan tidak akan mengubah nashi seseorang, kecuali
orang itu mau mengubag nasibnya sendiri.

Salah persepsi membuat “Berdoa supaya bisa bangun pagi, 
sabar, jujur dan sebagainya. 

INI DOMAIN IKHTIAR



PEDANG LANGIT BERTEMU 
GOLOK PEMBUNUNH NAGA

SEGERA SETELAH PERTEMUAN YANG PERTAMA, SUDAH ADA 
BENIH PERPISAHAN DI MASA DEPAN.

BERUSAHA HIDUP LEBIH BAIK, LEBIH PENTING DARIPADA 
MINTA PEDANG LANGIT MEMBERI PANJANG UMUR.

KESEHATAN DAN UMUR PANJANG ADALAH BUAH DARI PEDANG 
LANGIT SETELAH MANUSIA BERIKHTIAR.

2050 PENDUDUK DUNIA 9,37 MILIAR. KALAU SETIAP ULANG 
TAHUN MINTA SUPAYA DIANUGERAHI PANJANG UMUR, 
MEMBUAT REPOT SANG PENCIPTANYA.

PERLUNYA BERLATIH KESEHATAN PROMOTF DAN PREVENTIF



SHANG DI
Tuhan, yang Tunggal dan Maha Kuasa

Representasi Pedang Langit



ROAD MAP PENDIDIKAN
MENJADI MANUSIA

KECIL DEWASA SECARA FISIK



ORANG TIDUR atau PURA-PURA TIDUR
HANYA DIRI SENDIRI YANG TAHU

TAHU APA YANG BOLEH DAN                                                        
TIDAK BOLEH DILAKUKAN

BERBUDAYA / BESAR/  TA



MELATIH BUDI PEKERTI
SEMAKIN BESAR KARENA TERUS BELAJAR MENJADI ANJING KARENA BERHENTI BELAJAR



MESKI TERUS BELAJAR / TUHAN YANG MENENTUKAN
BERHENTI BELAJAR JATUH JADI HANTU

REPRESENTASI GOLOK PEMBUNUH NAGA (EGOISM)

GARIS PENUTUP MENANJAK, TERUS BELAJAR

TUHAN / TIAN

GARIS PENUTUP MENURUN TIDAK MAU BELAJAR

HANTU



PINTAR ADALAH KATA KERJA
Kuping/Mendengar – Mata/Melihat – Mulut/Masukkan              

ke dalam Hati – Matahari/ Siang – Bulan/Malam



VENI –VIDI – VICI (Latin)
Saya Datang-Lihat dan Menang

“Saya datang, saya melihat, saya telah menaklukkan“

adalah kalimat bahasa Latin yang terkenal, berasal dari Julius Caesar, 

jenderal dan konsul Romawi pada tahun 47 SM.

POKOKE MENANG MENANG

Julius Caesar menggunakan kalimat ini dalam pesannya kepada

senat Romawi menggambarkan kemenangannya atas

Pharnaces II dari Pontus dalam pertempuran Zela.

Perang antara Russia dan Ukraina membuktikan bahwa dalam

kehidupan yang kait mengkait, tidak ada yang menang. 

SEMUANYA KALAH.

TAI CHI MELIHAT KOMPETISI BUKAN UNTUK SALING MENGHANCURKAN

TAPI TARIAN PASANGAN YIN - YANG

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Latin
https://id.wikipedia.org/wiki/Julius_Caesar
https://id.wikipedia.org/wiki/Jenderal
https://id.wikipedia.org/wiki/Konsul_Romawi
https://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Roma
https://id.wikipedia.org/wiki/Senat_Romawi
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pharnaces_II_dari_Pontus&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pertempuran_Zela&action=edit&redlink=1


Dari Anthropo atau Ego-centric 
ke Anthropo- cosmic

Di 4 Samudera dan 5 Benua, Semua Orang Bersaudara



EHEPASSIKO
Saya Datang – Saya Lihat dan Saya Buktikan





LEBIH BAIK DIDIDIK DULU
“MESKI BERBEDA-BEDA TAPI SATU”



COMFORT ZONE SUDAH DIKENAL 
RAJA YAO (c. 2356 – 2255 BCE)

Mengajar rakyat menanam dan memproduksi benih untuk
menanam tanaman pangan

Manusia, setelah perutnya kenyang dan tubuhnya dibalut baju 
yang hangat, sifat hewannya (malas) akan kambuh.

Harimau buas yang mengejar mangsanya, setelah kenyang akan
tidur dan membiarkan kijang membuang air seni di mukanya. 
Perlu diajar Budi Pekerti

DISUSUL OLEH MANAJEMEN KOREA

KINI MUNCUL USAHA KECIL BERTEKNOLOGI ARTIFICIAL 
INTELLIGENT

SURVIVAL OF THE  FITTEST DIGANTI BERADAPTASI DENGAN 
PERUBAHAN 







BELT AND ROAD INITIATIVE
MESIN PENGGERAK EKONOMI



BELAJAR DARI MAURITSIUS

MAJALAH FEMINA EDISI 15 FEBRUARI 2016

KIRIMAN DR (HC) IR SISWONO YUDO HUSODO UNTUK DISIMAK



Ameenah Gurib-Fakim (56).
Wanita pertama yang menjadi Presiden Mauritius



Wanita di ranah sains adalah minoritas. Wanita duduk di kursi kepresidenan, 
jauh lebih langka lagi. Ameenah Gurib-Fakim (56) adalah sosok yang berhasil
mendobrak keduanya. Wanita pertama yang menjadi Presiden Mauritius -negeri 
yang terletak di Kepulauan Mascarene, sebelah timur Madagaskar, yang masuk
dalam benua Afrika- tersebut membagi pengalaman hidupnya kepada femina
dalam wawancara via Skype yang difasilitasi oleh L’Oréal Indonesia. 

MENEMUKAN PASSION BARU
Penerima penghargaan L’Oréal-UNESCO For Women in Science (FWIS) Award di 
tahun 2007 ini bukanlah orang baru di dunia sains. Wanita yang lahir dan besar
di Quatre-Bornes, Mauritius, ini menempuh studinya hingga meraih gelar Ph.D. 
di jurusan kimia, di University of Surrey dan Exeter University, Inggris. 



Sekembalinya ke Mauritius, Ameenah yang menghadapi keterbatasan fasilitas
tak bisa meneruskan risetnya di bidang kimia organik. Kenyataan ini tidak
lantas membuatnya mati langkah dan pasrah. Panggilan menjadi seorang
peneliti yang mengabdikan profesionalismenya bagi kemanusiaan pada 
akhirnya membawanya menekuni ladang sains baru, ethnopharmacology, sains
tentang terapi, penyembuhan, preventif, dan diagnosis penyakit yang berbasis
pada keragaman tanaman lokal. 
Siapa yang menyangka bahwa passion sebagai peneliti menjadi lebih subur
saat berganti haluan menekuni ethnopharmacology. 



Mauritius adalah negeri yang menjadi salah satu titik keragaman hayati
terbesar di dunia. Ada sekitar 300-an spesies tanaman yang hanya
bisa ditemukan di pulau tersebut,” tutur Ameenah, yang sempat meniti
karier di dunia akademisi di University of Mauritius sebelum
mendedikasikan kariernya pada dunia riset secara penuh waktu. 
Totalitas dan visinya yang besar dalam dunia riset mendorong
Ameenah mendirikan CIDP Research & Innovation (Centre International 
de Développement Pharmaceutique). Pusat riset ini memfokuskan diri
pada tumbuhan yang khusus digunakan untuk kosmetik, nutrisi, dan 
terapi kesehatan. 



Pengobatan herbal yang menjadi ketertarikan Ameenah sebetulnya telah lama 
digunakan oleh penduduk Mauritius, terutama pada 20 tahun silam. Beberapa
spesies endemik Mauritius yang tak bisa ditemukan di tempat lain, seperti
tanaman baobab dan benjoin, ternyata memiliki manfaat tinggi dalam terapi
kesehatan maupun untuk keperluan kosmetik.

Ameenah menekankan, riset yang dilakukannya sebetulnya hanyalah untuk
memvalidasi khasiat tanaman-tanaman obat tersebut, berdasarkan klaim dari
pengobatan tradisional yang sudah dikenal dari mulut ke mulut. “Harus ada
kajian ilmiah supaya kita tahu bahwa suatu tanaman memang jelas khasiatnya, 
aman dan berapa banyak dosis yang dibutuhkan. Kalau itu semua sudah
dilakukan, kita punya sarana yang kuat untuk mengurangi tingkat penyebaran
penyakit yang banyak mewabah di negara miskin,” tuturnya. 



Selain tanaman endemik, ada pula beberapa jenis tanaman yang menjadi fokus
penelitiannya, yang banyak tumbuh juga di kawasan Asia. Misalnya peria
(pare), yang dipercaya berkhasiat untuk penderita diabetes. “Hipotesis kami, 
ekstrak peria mampu mengurangi kandungan glukosa dalam darah," tutur
Ameenah, yang pernah menjadi penasihat di International Science Foundation 
Swedia, dan penasihat untuk penyakt infeksi badan PBB. 

Lebih jauh, Ameenah menyesalkan ancaman nyata yang dihadapi
keanekaragaman hayati Mauritius. “Dulu Mauritius masih punya banyak hutan. 
Kini hutan yang tersisa hanya tinggal 2 persen,” sesalnya. Bukan tidak
mungkin, satu demi satu spesies itu akan punah. Contoh nyata adalah burung
dodo, spesies endemik Mauritius yang kini telah punah. 
Ancaman terbesar itu, menurut Prof. Ameenah, terutama datang dari masalah
populasi, ekspansi perumahan penduduk, dan aktivitas manusia. “Kini
tantangan itu kian bertambah dengan adanya perubahan iklim,” jelasnya. 



TERJUN KE POLITIK
“Saya kira ini merupakan kejadian langka, seorang presiden terpilih dengan
latar belakang peneliti di laboratorium,” ujar ibu dari Adam dan Imaan
ini. Ketika ditanya tentang keputusannya bersedia terjun ke politik hingga
mengantarkannya duduk di kursi kepresidenan, ia mengatakan, “Saya tidak
pernah memilih politik, tetapi politiklah yang memilih saya.”

Ceritanya, ia dilirik oleh koalisi politik Alliance Lepep, yang dipimpin oleh 
Perdana Menteri Mauritius, Anerood Jugnauth. “Mereka menginginkan
seseorang yang sudah dikenal prestasinya. Mereka ingin figur wanita, yang 
datang dari latar belakang nonpolitik, yang punya kredibilitas,” ungkap
Ameenah, yang mengatakan dirinya sama sekali tak pernah berambisi dengan
politik. 



Baginya, menyetujui namanya menjadi pemimpin koalisi hanyalah sebuah
keputusan yang nothing to lose. Ameenah tak pernah menyangka dirinya
terpilih. Sehari sebelum diumumkan, ia bahkan masih bekerja di laboratorium. 

Ameenah mengatakan, warga Mauritius merindukan perubahan. Dulu, orang 
memilih karena kasta dan agama. Untuk pertama kalinya, orang bisa memilih
karena partai dan ide-ide yang dibawa. Ameenah yang beragama Islam 
nyatanya bisa memenangkan pemilu di negeri dengan penduduk muslim hanya
17%. 

Mauritius adalah negeri dengan profil yang unik. Ada beragam etnis yang hidup
berdampingan, antara lain etnis India, Afrika, Cina, dan bangsa kulit putih asal
Eropa. Ia bersyukur, negerinya cukup terbuka terhadap kesetaraan gender di 
bidang pendidikan maupun tingkat penghasilan yang setara antara pria dan 
wanita. 



Ke depannya, sebagai ilmuwan, ia merasa perlu figur kepemimpinan yang kuat, 
untuk menciptakan generasi yang menghasilkan peneliti sains berkualitas tinggi. Ia
menyayangkan, masih minimnya ilmuwan yang berasal dari Afrika. “Saya berharap
bisa menjadi role model bagi generasi muda, terutama para gadis remaja, yang 
berminat pada sains.” 

Ameenah mengakui, wanita di ranah sains jumlahnya masih sangat langka. Hal 
yang sama juga terjadi di Mauritius. Wanita masih menghadapi adanya diskriminasi
berupa tekanan sosial. Misalnya, ia menyebut, ketika seorang wanita peneliti
menghabiskan lebih banyak waktu di laboratorium ketimbang di rumah, maka ia
dikatakan egois. 

“Berbeda ketika seorang pria pulang larut malam dari lab, ia akan dikatakan
berdedikasi tinggi. Lagi-lagi, pandangan ini haruslah diubah,” tutur wanita yang 
gemar berkebun di waktu luangnya, dan memiliki koleksi 200 tanaman bonsai, ini.

Ficky Yusrini


