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POSISI UNIK INDONESIA

DALAM PERGAULAN ANTAR BANGSA

 Indonesia, jumlah penduduk ke 4 terbesar di dunia, bisa mengambil
peran sebagai tempat CURHAT bagi dunia berkat kebijakan LUAR 
NEGERI BEBAS AKTIF

 Sejak masa lalu adalah TITIK TEMU Budaya Besar Dunia sudah saling
mengenal baik dengan Tiongkok (penduduk terbesar), India (kedua), 
sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, dengan
ajaran menjadi RAHMAT bagi Seluruh Alam Semesta.

 Pernah dijajah Belanda (bagian Eropa) dan dekat dengan Amerika 
Serikat (adhidaya teknologi, pertahanan, informasi,  ekonomi, politik
dunia)

 Sudah banyak membantu PBB dalam menjaga Perdamaian Dunia

 2050 Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi ke 4 
setelah RRC-AS-India (Pricewater House Coopers)



KOMPLEK CANDI BATUJAYA – KARAWANG
YANG PERTAMA DIBANGUN ABAD 2



KERAJAAN KUTAI
Didirikan abad ke-4 di tepi Mahakam, Kalimantan Timur



KERAJAAN SRIWIJAYA

(650 – 1377)



PRAMBANAN
Construction (850)



BOROBUDUR
Construction 750



Rwaneka dhatu winuwus
wara Buddha Wiwwa,

bhineki rakwa ring 
apan kěna parwanosěn,

mangkang Jinatwa
kalawan Wiwatatwa
tunggal,

bhineka tunggal ika
tan hana dharmma
mangrwa.
(Dwi Woro Retno Mastuti

Penterjemah)



Kompleks Candi MUARAJAMBI
Abad 7 - 13



PRESIDEN JOKOWI 

MENGUNJUNGI MUARAJAMBI



MAJAPAHIT
(1293 – 1498)



CHENG HO - SAM PO KONG
Abad ke - 15



INDONESIA EMAS 

UNTUK DUNIA

ratusan Sungai BERgabung

menjadi samudera



Di 4 SAMUDERA DAN 5 BENUA

SEMUA ORANG BERSAUDARA

 “1000 Orang baik masih terasa kurang –

Satu orang jahat, sudah kebanyakan”

 “1000 Kawan masih terasa kurang-

Satu musuh saja sudah kelewat banyak”

 “Jangan risau kalau orang tidak mengenal kamu-

Tapi risau kalau kamu tidak mengenal orang” 



TAI CHI MELATIH
‘Di 4 Samudera dan 5 Benua’, semua orang bersaudara

Yang menang jadi guru - yang kalah siap menjadi muris





Rwaneka dhatu winuwus
wara Buddha Wiwwa,

bhineki rakwa ring 
apan kěna parwanosěn,

mangkang Jinatwa
kalawan Wiwatatwa
tunggal,

bhineka tunggal ika tan 
hana dharmma mangrwa.
(Dwi Woro Retno Mastuti

Penterjemah)



Pandangan Visioner Mpu Tantular

 Kakawin Sutasoma dalam bahasa Jawa Kuno. Termasyhur, sebab
menjadi motto nasional Indonesia: Bhinneka Tunggal Ika

 Sebuah cerita epis dengan pangeran Sutasoma sebagai
protagonisnya. Mengajarkan toleransi antar agama, terutama
antar agama Hindu-Siwa dan Buddha. Digubah oleh Empu Tantular
pada abad ke-14.

 Mempertemukan pendekatan pada Sang Pencipta ‘ Affirmativa
dan Negativa’ dan membuahkan konsep KeTuhanan yang Maha
Esa

Marco Polo (1254 – 1324) pada umur 69 tahun
penjelajah Italia yang pernah menyusuri jalan
sutera ke Tiongkok.

https://id.wikipedia.org/wiki/1254
https://id.wikipedia.org/wiki/1324
https://id.wikipedia.org/wiki/Italia


DARI ERA ATLANTIc KE PACIFIC
sampai BHINNEKA TUNGGAL IKA



Christopher Columbus (1451 – 1506) dari

Italia tahun 1492 menemukan Pantai Timur 

benua Amerika. Awal Era Atlantic diikuti The 

Age of Discovery menemukan 5 benua di 

dunia, menimbulkan Kolonialisme.

Setelah pertumbuhan di Amerika berkembang

ke Pantai Barat, bertemu dengan Samudera

Pacific. Awal Era Pacific. 

5 Benua disatukan oleh Samudera Pacific 

mirip Nusantara terdiri 5 Pulau Utama : 

Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, 

Papua, dengan asas Bhinneka Tunggal Ika



PENGEMIS DENGAN MANGKOK EMAS
DUNIA SEHARUSNYA BELAJAR DARI NUSANTARA



INTEGRASI UNIVERSITY - TA HSUEH 

The  Highest Order of Cultivation

ERA KONVERGENSI KOLABORASI BARAT DAN TIMUR

 Universitas (bahasa Latin) artinya komunitas guru dan pelajar berada dalam lembaga
pendidikan tinggi (tertier) dan memberi gelar akademis dalam berbagai disiplin ilmu. 
Universitas pertama didirikan di Eropa oleh Gereja Katholik tahun 1088 The 
University of Bologna, di Bologna. Hasilnya ada demikian banyak buku dalam
berbagai bahasa mengenai alam semesta yang bisa didown load via internet. 

 Bahasa mandarin, Universitas dinamakan Ta Hsueh, diambil dari ajaran
Konfusius (500 SM) The Great Learning - Thay Hak. Salah satu dari 4 Kitab
Ajaran Konfusius dan petunjuk mempraktekkan di kitab berikutnya Chung Yung
(Tengah Sempurna), Lunyu dan Bingcu.

 Setelah Globalisasi muncul banyak persoalan dimana tidak ada
satu pihak pun yang mempunyai semua sumber daya dan 
wawasan untuk mengatasi sendiri, kecuali kerjasama



AJARAN TA–HSUEH (1)

 “ Orang zaman dahulu yang hendak menggemilangkan KEBAJIKAN 
yang BERCAHAYA itu pada tiap umat di dunia, ia lebih dulu
berusaha mengatur NEGERINYA: Untuk mengatur dirinya, ia lebih
dulu membereskan RUMAH TANGGANYA: Untuk membereskan
rumah tangganya, ia lebih dulu MEMBINA DIRINYA: Untuk
membina dirinya, ia lebih dulu meluruskan HATINYA: Untuk
meluruskan hatinya, ia lebih dulu mengimankan TEKADNYA: 
Untuk mengimankan tekadnya ia lebih dulu mencukupkan
PENGETAHUANNYA: dan untuk mencukupkan pengetahuannya, ia
meneliti HAKIKAT TIAP PERKARA.



(2)

 Dengan meneliti Hakikat tiap perkara dapat cukuplah pengetahuannya: dengan
cukup pengetahuannya akan dapatlah mengimankan tekadnya: dengan tekad
yang beriman akan dapatlah meluruskan HATINYA: dengan hati yang lurus akan
dapatlah membina dirinya: dengan diri yang terbina akan dapatlah
membereskan rumah tangganya: dengan rumah tangga yang beres, akan
dapatlah mengatur negerinya: dan dengan negeri yang teratur, akan dapat
dicapai DAMAI di dunia.

 Karena itu dari raja sampai Rakyat Jelata mempunyai satu KEWAJIBAN YANG 
SAMA yaitu mengutamakan pembinaan diri sebagai POKOK.

 Adapun pokok yang kacau itu tidak pernah menghasilkan penyelesaian yang 
teratur baik, karena hal itu seumpama menipiskan benda yang seharusnya tebal
dan menebalkan benda yang seharusnya tipis. 

 Hal ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi” 



CHUNG - YUNG MENGAJAR 

INTEGRASI YANG BESAR dengan KECIL



PENDIDIKAN TINGGI dan TENGAH SEMPURNA

TA HSUEH – CHUNG YUNG
Kitab Yang Empat (Su Si) MATAKIN

Besar + Buku + Anak

Tengah + Sempurna/ 

berimbang



“SETELAH MASA 

PELAPUKAN DATANGLAH 

TITIK BALIK”
TITIK BALIK PERADABAN

FRITJOF CAPRA



TAO OF LEADERSHIP
MEREKA YANG TAHU BAGAIMANA ALAM BERUBAH,

BISA MEMIMPIN LEBIH SUKSES DARI YANG HANYA 
MENGUMPULKAN SERTIFIKAT



MEMAHAMI JALAN ALAM

F. CAPRA



JEJARING KEHIDUPAN dan 

HUBUNGAN TERSEMBUNYI



DIVINE PROVIDENTIA

PENYELENGGARAAN ILAHI



“Jangan takut akan apa yang kau makan dan 

minum, Burung-burung di udara yang tidak 

menabur juga diberi makan dan minum oleh 

alam”MELIPUTI  KEADILAN SOSIAL” (CHUNG 

YUNG)



THE WEB OF LIFE –

FRITJOF CAPRA

 “Di semua lingkup gerak alam, kita menemukan sistem-

sistem kehidupan yang bertengger pada sistem-sistem

kehidupan lain. 

 Jaringan-jaringan bergantungan pada jaringan lain; 

 Batas-batas sistem-sistem kehidupan bukan merupakan

batas pemisah

Melainkan hanya batas-batas identitas belaka. 

 Semua sistem-sistem kehidupan berinteraksi satu sama

lain.

Dan saling berbagi sumber daya melewati batas-batasnya”





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. 



SHIVA NATARAJA, 

DEWA ILMU PENGETAHUAN



Kaki Kiri diangkat Symbol Belajar - 4 Tangan

Menyebarkan Ilmu ke 4 penjuru dunia. Patung ini

diberikan ke CERN,  

Pusat Penelitian Nuklir di Swiss

 Message :

 Yang kalian semua sedang kerjakan, bukan semata-
mata usaha sendiri tapi sedang menari bersama
dengan Sang Dewa Ilmu Pengetahuan.

 Berbeda dengan Sekularisasi dan Sekularisme sebagai
reaksi atas pandangan yang terlalu TOP DOWN –
Centris

 BANYAK CEO PERUSAHAAN MULTINASIONAL DARI 
ETNIS INDIA



MERAYAKAN HARI RAYA PURNIMA

 Setiap tahun di antara bulan Juni, kaum terpelajar di India merayakan di saat bulan
purnama penuh untuk berterima kasih pada para Guru dan Maha GURU Shiva 
Nataraja, Dewa Ilmu Pengetahuan.

 Yang telah membimbing dari GU gelap menuju RU terang.

 Dia mengajar Budi Pekerti sehingga tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan
sampai menjadi Suara Hati sehingga tidak tergantung pada siapapun.

 Apa yang benar dan salah – yang nyata dan maya

 Sesuatu di dalam dirinya yang menusuk-nusuk memberitahu sebaiknya melakukan
yang ini bukan yang itu.

 Karena itu dia juga harus memperlakukan yang sama kepada muridnya.

 Membuat kamu menjadi Manusia yang 200.000 tahun lalu disebut Homo Sapiens.

 “ Ketika diam, merenung ; Belajar tidak pernah jemu.

 Mengajar orang lain tidak pernah capai. Adakah itu di dalam diriku?” 

(Konfusius)



JALAN TENGAH SEMPURNA SEPERTI SNAR 

GITAR
Kalau diputar terlalu kencang dan putus

Kalau terlalu kendur, suaranya sember



VIMALAKIRTI N SUTERA

(100 M)

“ Di gunung Mahameru, tumbuh biji mustard 

(terkecil di dunia)                              

Di dalamnya bersembunyi seluruh alam

semesta;                              

 Kalau dunia menderita, saya ikut menderita,                                                

Kalau manusia sakit, saya ikut merasa sakit”



Transformasi Dari Elite ke Rakyat
Pangeran Siddharta Mencari Pencerahan (563-489 SM) 

Bodhidharma(Penerus 28) ke Tiongkok (440-528 M)



Tiongkok belajar ke India

XUAN ZHANG – BHIKSU TANG (602 – 664) 



Xuanzang lahir tahun 602 sebagai Chén

Huī atau Chén Yī (陳 褘) dan meninggal

tanggal 5 Februari 664[1]

Ia terkenal dengan perjalanan tujuh

belas tahunnya ke India, berguru kepada

beberapa guru besar, terutama di 

Nalanda. 

Ketika kembali ke Tiongkok, dia

membawakan 657 teks dalam bahasa

Sanskerta

https://id.wikipedia.org/wiki/602
https://id.wikipedia.org/wiki/Xuanzang#cite_note-1
https://id.wikipedia.org/wiki/India
https://id.wikipedia.org/wiki/Nalanda
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Sanskerta


BODHIDHARMA DATANG KE TIONGKOK

HUI KE ( 487 – 593) MURID PERTAMA 

ORANG BIASA



SUN  TZU (544 – 496 SM)

MENANG TANPA PERANG



Bhiksu Japan

Belajar ke Tiongkok

Dōshō (道昭, 629–700 C.E.) pergi ke Tiongkok

tahun 653,

 Belajar ch’an pada Bhiksu Tang Xuanzang (玄奘,

602 – 664) ,

Dilanjutkan dengan Partriach ke-2 Huike

(487–593) .



DOGEN-ZENJI (1200-1253)

Soto Zen, Pendiri Kuil Eiheiji- Fukui



EIHEIJI TEMPLE FUKUI – JAPAN
Setelah 5 tahun belajar di Tiongkok



HAKUIN (1686-1769)

Linchi / Rinzai – Memutus Karma



Takuan Soho (Zen Master 1573- 1645)

Miyamoto Musashi (1584– 1645)



DARI SAMURAI KE MANAJEMEN

 MANAJEMEN  SAMA DENGAN DUEL PEDANG

 PRESENT MOMENT – WONDERFUL MOMENT

 PEDANG KAYU MENGALAHKAN BAJA

 PREVENTIVE LEBIH MURAH DARI KOREKSI

 NEXT PROCESS IS YOUR CUSTOMER

 JUST IN TIME

 ZERO DEFECT

 INNOVATION VS IMPROVEMENT

 PELAYANAN PURNA JUAL

 HAKIKAT PROFIT MENURUT KAIZEN vs BARAT

 NO WORK – NO PAY



MENCARI KEPALA SEKOLAH 

UNTUK  ANAK-ANAK SAMURAI

Dari Empu Pedang ke Manajemen

 Tangsi Samurai mempunyai sekolah sendiri untuk keluarganya.

 Mereka mempunyai tradisi unik saat memlih kepala sekolah yang 
biasanya seorang biarawan.

 Setelah seleksi administrative lewat, calon diinterview satu per satu
oleh Pimpinan

 Dia diminta melewati Lorong panjang dengan ruangan yang disekat-
sekat dan dihubungkan oleh pintu.

 Saat masuk melewati pintu tertentu, leher calon ditebas dengan
pedang kayu sambil bertanya,”Apa itu Buddhism?”

 Hanya biarawan yang menguasai ilmu beladiri bisa lolos dalam test 
yang mendebarkan ini. Yang dikatakandi Kitab Suci harus sudah
dilaksanakan. 

 Dari situlah maka lahirnya Empu Pedang menjadi Manajemen Musashi



MENOLONG WANITA

MELOMPATI SELOKAN

 Guru bersama muridnya sedang berjalan kembali ke rumahnya dan ditengah
jalan melihat seorang Wanita sedang kesulitan melompati selokan.

 Ia bergegas menghampiri lalu membopong melompatinya. Kemudian kembali
bersama muridnya menerus perjalanan.

 Di perjalanan muridnya terus bertanya dan mengingatkan adanya aturan
keras seorang rohaniwan tidak boleh berdekatan dengan wanita apalagi
sampai bersentuhan.  

 Gurunya diam dan tak berkata sepatahpun sampai tiba di rumah.

 Ketika makan malam bersama, muridnya mengulang lagi pertanyaannya dan 
minta jawabannya.

 Gurunya berkata singkat, ‘Saya hanya membantu menyeberangkan dari tepi
yang satu ke tepi yang lain, mengapa engkau masih membawa sampai ke
meja makan dan bahkan nanti saat mau tidur sehingga membuat kamu sulit
tidur.



MIYAMOTO MUSASHI

ILMU MANAJEMEN



WELFARE STATE JUGA ADA KENDALA 

PENGALAMAN 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



LEARNING BY DOING
SEJAK DINASTI ZHOU (1122 – 256 SM)

 Seharusnya mendidik menjadi manusia dulu, bukannya mengajar
ketrampilan memimpin yang nantinya bisa menjadi serigala bagi
manusia lain.

 Sudah dari Dinasti Zhou (1122 – 256 SM) semua siswa dilatih
menguasai 6 Seni sebagai berikut : 

1. Upacara Ritual Minum the untuk melatih mindfulness

2. Main Musik, manunggaling pemain dan pendengar

3. Memanah, dengan konsentrasi vs rilaksasi

4. Mengendarai Kereta: kusir – kuda – kereta - jalan menjadai SATU

5. Kaligrafi, perjalanan ribuan kilometer melalui Langkah demi Langkah

6. Mathematika, berpikir logis



RESTORASI MEIJI



KAIZEN MANAGEMENT 

(1950)

SUMBER: 

STATISTICAL QUALITY CONTROL (USA)





MENCARI PENYEBAB MASALAH



ANALISIS PARETO



ZEN DIPERKENALKAN 

KE USA

DT SUZUKI (1890-1966)

SHUNRYU SUZUKI (1904-1971)

Soto Zen



ZEN dan KATOLIK DI JEPANG

Pedro Arrupe SJ K. Kadowaki SJ



Buku untuk Pemula mengenal ZEN

(Rekomendasi K. Kadowaki SJ)



BASO SAPI – BAU SAPI

BASO IKAN – BAU AMIS

 Seorang guru besar datang ke Jepang untuk mencek
bagaimana bisa secepat itu masuk dalam dunia industry 
dengan barang-barang berkualitas.

 Konon berkat Zen, dan mulai dia mencoba menginterview
seorang master

 Dia selalu mengeles kalau diminta menunjukkan bukti-
buktinya.

 Guru besar ini kesal dan mengatakan ‘kalau begitu hanya klaim
kosong’

 Zen master berbalik menjawab “ apakah kamu menyukai baso
sapi yang berbau sapi?’

 Dia terdiam sejenak lalu berteriak ….ahaa









ACTION ORIENTED

PELIT BICARA – GESIT BERTINDAK

 Takut salah bicara karena anggur yang samapun terasa berbeda

oleh 3 orang Bijak

 Meski omonganya benar, bisa disalah tafsirkan oleh yang 

mendengar.

 Karena itu dia lebih mengutamakan bertindak daripada berkata-

kata.



Anggur dan durian yang sama dirasakan berbeda oleh 3 orang bijak

Harus dicoba sendiri, bukan dari wawancara, dan daftar Pustaka

YANG TAHU TIDAK MAU BICARA – YANG BICARA TIDAK TAHU



HANYA YANG MAU TERUS BELAJAR –

BISA MENJADI PEMIMPIN



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)




