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igur dari berbagai 

kalangan menjadi 
F 



narasumber dalam buku 

berjudul The Dancing 

Leader ini. Para penulis 

buku ini adalah pribadi-

pribadi yang tidak 

diragukan kualitas 

intelektual dan 

kompetensinya serta 

integritasnya pada 

negara, bangsa, dan 

masyarakat. 

Dengan pendekatan 

yang variatif, para 

narasumber 

menyampaikan banyak 

dimensi kepemimpinan, 



diberbagai bidang 

kehidupan, dan lingkup 

lokal, nasional, dan 

antarbangsa. 

Berbagai peristiwa dan 

kisah legenda yang 

mengandung kearifan dan 

kebijaksanaan dari 

berbagai era yang 

dicuplik para penulis 

telah memberikan daya 

tarik yang kuat pada buku 

ini, yang menurut hemat 

saya layak dibaca para 

pemimpin dan mereka 

yang mempersiapkan 



dirinya untuk menjadi 

pemimpin yang sukses. 

Uraian dalam buku ini 

memiliki bobot filosofis 

yang layak untuk menjadi 

bahan perenungan. 

Begitupun pemikiran-

pemikiran praksis di 

bidang interaksi sosial, 

politik, budaya, 

antarbangsa; pangan, 

pertanian, lingkungan 

hidup, dan lain 

sebagainya. 



Benang merah yang 

bisa kita tarik dari ide-ide 

yang ditampilkan di dalam 

buku ini adalah pesan 

pada para pemimpin 

untuk selalu siap dengan 

perubahan. Tak ada yang 

abadi di dunia ini kecuali 

perubahan. 

Dalam waktu-waktu 

belakangan ini, kita 

semua merasakan 

bagaimana perubahan-

perubahan terjadi 

semakin cepat dan 

semakin kompleks 



dinamikanya. Interpolasi 

perkembangan untuk 

memperkirakan keadaan 

masa depan, menjadi 

sulit, bahkan sering salah, 

bukan saja karena 

parameter perubahan 

menjadi sangat banyak, 

tetapi juga karena 

sensitifnya suatu 

perubahan terhadap 

perubahan yang lain 

dalam lingkup yang luas, 

dan masing-masing 

perubahan sulit 

diperkirakan. Dinamika 



berbagai bidang 

meningkat, dan oleh 

kemudahan informasi dan 

komunikasi, kebijakan 

atau tindakan yang 

dilakukan di salah satu 

tempat di planet yang 

telah menjadi The 

Borderless World ini, 

memberi pengaruh ke 

bagian bumi yang lain. 

Di bidang ekonomi, hal 

itu terlihat jelas. Kalau 

The Fed (Federal Reserve: 

bank sentralnya Amerika 

Serikat) menurunkan 



suku bunga, bank sentral 

di seluruh dunia harus 

ikut menyesuaikan agar 

ekonomi negaranya 

masing-masing bisa 

selamat. Krisis ekonomi 

di Yunani tahun lalu, 

bukan hanya 

mempengaruhi Eropa, 

tetapi juga dunia. Dengan 

gencarnya kampanye 

renewable energy dengan 

biofuel, pangan bersaing 

dengan energi, akibatnya 

harga gula, jagung, dan 

CPO meningkat tajam. 



Tahun-tahun terakhir ini, 

harga minyak berfluktuasi 

sangat tinggi, sempat 

meningkat demikian 

tinggi sampai 140 dollar 

AS/barrel (aawl tahun 

2008), lalu jatuh tinggal 

1/4-nya (akhir tahun 

2008), lalu naik lagi dua 

kali lipat (medio 2009), 

tanpa diperkirakan 

sebelumnya yang 

mempengaruhi banyak 

hal. 

Akibat fluktuasinya 

harga energi, harga besi 



beton sempat naik 2 kali 

lipat dari Rp 5.500/kg 

menjadi Rp 11.000/kg 

hanya dalam kurun 6 

bulan lalu jatuh kembali 

tinggal separuhnya. 

Kemajuan teknologi 

komunikasi telah 

memungkinkan hubungan 

antar manusia lintas 

negara melalui jejaring 

sosial baru seperti e-mail, 

facebook, twitter, SMS, 

telah membuat dinamika 

sosial-politik sangat 

intens, sehingga 



pelarangan pembangunan 

menara masjid di Swiss, 

memancing protes dari 

penduduk di negara-

negara Muslim. 

Hal-hal tersebut 

tentulah berpengaruh 

pada lingkungan tugas/ 

tanggung jawab setiap 

orang. 

Kita dituntut berpikir 

global, walaupun punya 

lingkup tanggung jawab 

lokal, agar dapat 



memperkirakan arah 

perkembangan. 

Orang dalam posisi 

pemimpin harus mampu 

mengantisipasi dan 

beradaptasi dengan 

berbagai perkembangan, 

juga harus mampu 

membangun arah baru 

yang semakin 

meningkatkan kualitas 

kemanusiaan dan 

peradaban manusia. 

Tak diragukan bahwa 

abad ini akan semakin 



didominasi oleh 

perkembangan ilmu 

pengetahuan dan 

teknologi yang luar biasa 

pesatnya di segala 

bidang, guna menopang 

industri berteknologi 

tinggi. Teknologi 

informasi, bio teknologi, 

nuklir, nano, robot, 

teknologi di bidang 

kesehatan dan 

persenjataan serta 

eksplorasi angkasa luar 

berkembang dengan 

kecepatan yang tak 



terbayangkan 

sebelumnya. 

Tulisan dari para 

pendidik dalm buku ini 

menekankan pentingnya 

peranan lembaga 

pendidikan untuk 

memajukan peradaban. 

Pendidikan yang 

menempatkan manusia 

sebagai subjek dan 

membentuk manusia yang 

berhati nurani. Peranan 

guru/dosen dan sekolah 

pada umumnya menjadi 

semakin strategis untuk 



membentuk masa depan 

suatu masyarakat, suatu 

bangsa, suatu negara. 

Presiden ke-3 AS, Thomas 

Jefferson yang 

memerintah 1801-1809 

menyatakan, to built a 

nation, built school. Ia 

memperkenalkan sistem 

sekolah sepanjang hari 

yang membekali anak 

didik dengan pendidikan 

moral dan etika 

disamping ilmu 

pengetahuan dan 

kecintaan serta 



kebanggaan menjadi 

orang AS. Pendidikan 

sekolah sepanjang hari 

dimaksudkn untuk 

melengkapi pendidikan 

oleh orang tua di rumah. 

Tak terbantahkan 

sangat besar pengaruh 

positif dari pendidikan 

dan interaksi sosial yang 

cross-the board pada 

upaya membangun human 

harmony agar kemajuan 

bisa berlangsung damai 

dan harmonis. 



Plato, murid terpandai 

Socrates dalam bukunya 

The Republic, 400 tahun 

sebelum masehi, 

menyebutkan bahwa 

tiang negara adalah guru 

dan anggota parlemen; 

mereka harus lulusan 

universitas, suatu 

predikat yang waktu itu, 

merupakan orang yang 

bukan saja intelektual, 

tetapi juga bijak dan 

bermoral. Saya 

sependapat. 



Tindakan, ucapan, 

kebijakan, dan perilaku 

para pemimpin, 

mempunyai dimensi 

pendidikan yang besar 

bagi masyarakat luas. 

Anggota DPR yang disuap, 

penguasa yang korup dan 

tindakan-tindakan amoral 

di lingkungan elite politik, 

telah memberikan 

pendidikan yang salah 

pada generasi muda. 

Dalam ribuan tahun 

perjalanan peradabannya, 

manusia telah semakin 



maju, dan serasa tak ada 

akhir untuk meningkatkan 

peradabannya. 

Wacana pertanian dan 

pangan diberi ruang 

cukup luas, mengingat 

kaitan yang kuat antara 

perkembangan peradaban 

dengan pertanian dan 

pangan. 

Persoalan pangan, 

bukan hanya persoalan 

Indonesia, tetapi juga 

dunia. Krisis pangan 

dunia telah terjadi 



berulang kali, tetapi 

akhirnya ilmu 

pengetahuan dapat 

mengatasinya. 

Kekhawatiran awal 

disampaikan oleh Thomas 

Malthus yang pada tahun 

1798 menulis an essay on 

the principle of the 

population yang tesisnya 

menyebutkan bahwa jika 

pertambahan penduduk 

tak dicegah, maka 

penduduk akan 

bertambah menurut deret 

ukur dan pada saat yang 



sama makanan hanya 

bertambah dengan deret 

hitung, akibatnya dunia 

akan mengalami 

kekurangan pangan yang 

semakin parah. Teori 

Malthus tersebut dalam 

kenyataannya tak 

berlaku. Keluarga 

berencana berhasil 

dengan baik; bahkan ada 

negara-negara dengan 

pertumbuhan penduduk 

negatif, dan ketersediaan 

pangan juga terjaga, 

karena perkembangan 



teknologi produksi 

pangan yang luar biasa, 

utamanya di bidang benih 

dan pencegahan hama. 

Masalahnya adalah 

sebaran dari peningkatan 

produksi pangan tersebut. 

Ada negara-negara yang 

umumnya negara maju, 

memiliki produksi pangan 

yang melimpah; dan 

banyak negara-negara 

terbelakang/berkembang 

yang kekurangan pangan. 

Di tahun 2010, jumlah 

orang yang kelaparan di 



dunia ada 1 milyar, naik 

dari kondisi tahun 2002 

yang 800 juta jiwa. 

Apakah dunia bisa lebih 

damai dan kualitas 

kemanusiaan kita bisa 

lebih baik di tengah dunia 

yang kelaparan? 

Kita hidup di dunia 

yang sedang terus 

berubah dengan 

kecepatan perubahan 

yang semakin tinggi; era 

globalisasi dengan ciri 

terjadinya liberalisasi 



dalam semua aspek 

kehidupan, demokratisasi 

politik dan otonomi 

daerah yang semakin 

meningkat di seluruh 

dunia. Tak dapat 

dipungkiri bahwa 

liberalisme, demokrasi 

dan otonomi yang 

meningkat dianggap 

sebagai model yang 

paling sesuai dengan 

zaman baru ini. 

Di era baru ini lalu 

lintas orang, barang, 

uang, teknologi, budaya 



dan peradaban 

antarnegara berlangsung 

dengan hampir-hampir 

tanpa hambatan. 

Saat ini dan ke depan, 

umat manusia telah 

memasuki satu tahap 

perkembangan yang 

belum pernah dialami 

sebelumnya, yaitu 

interdependensi yang 

demikian tinggi terutama 

di bidang ekonomi. 

Apakah fakta baru ini 

akan menghasilkan 

peredaan konflik lama 



dan mencegah munculnya 

konflik baru dan semakin 

membawa kita pada 

harmoni dan bentuk-

bentuk kerja sama yang 

lebih kuat dalam dunia 

yang baru, waktu yang 

akan membuktikannya 

dan upaya bersama umat 

manusia melalui berbagai 

forum baik antaregara 

maupun antar kelompok 

masyarakat (agama, 

profesi, ras, dan lain-lain) 

dapat sangat 

mewarnainya. 



Saya cukup optimistis 

untuk mengatakan bahwa 

dunia kita ke depan akan 

lebih damai dari 

sebelumnya. Meskipun 

diwarnai ketegangan-

ketegangan, dalam 65 

tahun terakhir (1945-

2010) dunia berada dalam 

keadaan relatif damai. 

Bandingkan dengan 

periode damai antara 

Perang Dunia Pertama 

(1914-1915) dan Kedua 

(1939-1945) yang hanya 

sekitar 30 tahun. 



Tambahan lagi, warna 

dunia ke depan juga akan 

sangat berbeda dengan 

dunia sebelum abad ke-21 

yang praktis didominasi 

oleh negara-negara Barat 

di berbagai bidang; antara 

lain tercermin dari 

dominasi negara-negara 

Barat dalam konteks 

konsep, pemikiran, dana, 

maupun personel dalam 

operasi lembaga-lembaga 

internasional seperti PBB, 

Bank Dunia, dan IMF. 

Menurunnya pengaruh 



Barat juga terlihat dari 

akan diberikannya posisi 

pemimpin Bank Dunia 

berikutnya pada seorang 

warga China. Hak suara 

Rusia, Brasil, China, dan 

India juga meningkat di 

Bank Dunia dan IMF 

karena negara-negara 

yang cadangan devisanya 

tumbuh pesat ini mampu 

menyetor dana lebih 

banyak dari sebelumnya, 

baik untuk kegiatan 

pembangunan global 

maupun menjaga 



stabilitas perekonomian 

dunia. 

Kebiasaan pendiktean 

oleh lembaga-lembaga itu 

pada negara-negara non-

Barat tampaknya tak lagi 

bisa begitu saja 

dilakukan. Hal ini terlihat 

antara lain, dari 

kegagalan tekanan AS 

dan IMF agar China 

meningkatkan nilai mata 

uangnya agar defisit 

perdagangan China 

dengan AS dan negara-



negara industri utama 

dapat dikurangi. 

Warna perekonomian 

dunia ke depan akan jauh 

berbeda dari sebelumnya. 

Dari sisi konsep 

pembangunan ekonomi, 

praktik yang lazim 

dijalankan di negara-

negara berkembang yang 

berciri kuatnya peran 

negara dalam kegiatan 

ekonomi akan semakin 

mendapat tempat. 



Sepatutnya Indonesia 

mengambil peran yang 

penting dalam pergeseran 

pusat ekonomi dunia ke 

Asia mengingat besarnya 

sumber daya alam yang 

kita miliki, jumlah 

penduduk yang besar, 

yang akan menjadi nomor 

3 di dunia pada tahun 

2030 dan letak 

geografisnya yang sangat 

strategis. Untuk 

mengambil peran itu, 

diperlukan 

strategi/perencanaan 



yang tepat diikuti kerja 

keras yang cerdas dalam 

waktu yang panjang. 

Setelah ratusan tahun 

Asia tertinggal oleh 

kemajuan Barat, bahkan 

seluruh Asia kecuali 

Jepang dan Thailand yang 

ratusan tahun dijajah 

Barat, bangsa-bangsa 

Asia telah mampu 

memetik pelajaran untuk 

maju dengan mempelajari 

ilmu dari Barat; yang 

kemudian setelah 

digabungkan dengan 



kearifan Timur ternyata 

menjadi kekuatan yang 

luar biasa yang akan 

mengantarkan Asia 

mengejar 

ketertinggalannya dari 

Barat. 

Bergesernya pusat 

kegiatan ekonomi dunia 

ke Asia menggambarkan 

keunggulan budaya Timur 

dalam lintasan sejarah 

kemajuan peradaban 

manusia. 



Interaksi Barat dan 

Timur selalu unik. Pernah 

suatu masa, Mongolia 

menguasai Eropa, lalu 

berikutnya Asia dijajah 

Eropa. 

Perpindahan pusat 

peradaban dunia adalah 

hal yang wajar. Mulai dari 

Mesir ke Babylonia, 

Assiria, Yunani, Romawi, 

Arab, Eropa dan Amerika. 

Setelah teknologi 

berkembang sangat maju 

dengan pertukaran 



teknologi yang mudah, 

ditambah penggalian 

yang lebih mendalam 

terhadap kearifan lokal 

yang ada dalam budaya-

budaya lokal, maka 

tampaknya peradaban 

Asia bisa mengadopsi 

dengan baik dan 

membuat Asia leading. 

Peralihan pusat dunia ke 

Asia ini kita harap dapat 

diterima sebagai 

kewajaran oleh 

masyarakat di luar Asia 

terutama Barat. Ini 



bukanlah de-

westernisasi. 

Tampilnya Asia sebagai 

pusat ekonomi dunia juga 

menyajikan teka-teki, 

apakah Asia yang kaya 

nantinya akan mampu 

mengembangkan dirinya 

juga sebagai pusat 

peradaban dunia? 

Ratusan tahun kita 

menoleh ke Barat yang 

mengubah the way of life 

kita dalam cara 

berpakaian, berorganisasi 



sosial, sistem pendidikan, 

makan dan sebagianya. 

Apakah nilai-nilai Timur 

akan mampu mewarnai 

the way of life dari 

segenap umat manusia, 

sebagaimana di masa lalu 

dan kini diperankan oleh 

budaya Barat? 

Munculnya Asia 

sebagai pusat ekonomi 

dunia menunjukkan 

keberhasilan budaya 

Timur dalam 

mengantarkan kemajuan. 



Pertemuan sistem nilai 

Timur dan Barat di Asia 

umumnya berlangsung 

dengan sangat baik, 

diselingi benturan-

benturan yang keras di 

masa penjajahan. 

Corak budaya Timur 

yang cenderung membuat 

masyarakat 

mengutamakan harmoni 

dengan lingkungan dan 

alam daripada 

penaklukan lingkungan 

dan alam, dulu sempat 

menjadi kelemahan Asia, 



karena membuatnya jadi 

lambat berubah, sehingga 

dulu sempat dijajah Barat 

yang mengeksploitir 

kekayaan alamnya. 

Sifat-sifat ke-Timur-an, 

menonjolkan rasa 

daripada logika, rendah 

hati, tidak suka 

menonjolkan diri dan 

orientasi manusia pada 

budaya Timur diarahkan 

pada kolektivitas yang 

kuat. 



Sebaliknya, 

modernisasi ala Barat 

yang mengejar efisiensi, 

produktivitas dan 

efektivitas yang tinggi 

diawalnya berlangsung 

tanpa diisi dengan nilai-

nilai yang mengejar 

harmoni dengan alam dan 

lingkungan. Budaya dari 

Barat yang cenderung 

individualistis dan 

eksploitatif telah 

membawa kesejahteraan 

materi, tetapi tak 

langgeng dan bukan 



mustahil menuju 

kehancuran. 

Ternyata dalam 

peradaban manusia yang 

lebih maju saat ini, 

kelembutan menjadi 

kekuatan. Kerendah-

hatian menjadi 

keanggunan. Kesabaran 

menjadi kekuatan 

tersembunyi. 

Kearifan Timur telah 

menjadi kekuatan yang 

membentuk pelakunya 

menjadi ulet, sabar, 



tekun, rendah hati, dan 

tahan menderita. 

Kearifan Timur 

memiliki keuatan di 

dalam kedalamannya 

untuk melihat banyak hal. 

Seperti juga dinyatakan 

dalam Kitab Chung Yung: 

Segenggam tanah, dalam 

keluasan dan 

kedalamannya setelah 

menjadi bumi, mampu 

memikul gunung tanpa 

merasa berat dan 

membawa sungai dan laut 

tanpa pernah bocor”. 



Seperti juga The Dancing 

of Shiva, patung Hindu 

yang menggambarkan 

harmoni gerakan alam 

semesta. 

Filsafat Jawa Ha 

Memayu Hayuning 

Bawono menyatakan : 

“cantiknya manusia 

bergantung pada 

cantiknya negara dan 

bangsanya; Cantiknya 

bangsa dan negara 

bergantung pada 

cantiknya dunia; 

Cantiknya dunia, 



bergantung pada 

cantiknya seluruh alam 

semesta. 

Kearifan Timur itu 

bahkan mengalahkan 

keangkaramurkaan. 

Mahatma Gandhi 

memimpin perlawanan 

India atas Inggris dengan 

gerakan Ahimsa dan 

Swadeshi. Ahimsa 

gerakan tanpa kekerasan; 

Satyagraha; perlawanan 

tanpa kekerasan berupa 

kebencian pada lawan. 



Swadeshi : membangun 

dengan kemandirian. 

Kearifan yang 

menjangkau waktu yang 

panjang, telah menjadi 

kekuatan amat besar 

yang membawa kemajuan 

di Asia. 

Dengan kemajuan 

telekomunikasi, 

komunikasi, transportasi 

dan transparansi, maka di 

dunia ini akan terjadi 

interaksi budaya yang 

semakin intens. Para 



pemimpin harus mampu 

menyerap cream of the 

cream dari semua budaya 

unggul, maupun nilai-nilai 

luhur semua bangsa dan 

agama yang ada di dunia 

untuk membangun 

peradaban yang lebih 

unggul. Para pemimpin 

perlu mendorong 

terjadinya akulturasi 

budaya membentuk 

budaya yang lebih unggul, 

cross excellent culture 

fertilization. 



Buku ini, yang 

mengupas kepemimpinan 

dengan pendekatan yang 

variatif, akan dapat 

membantu pembacanya 

memahami dunia yang 

akan datang dan 

melengkapi dirinya 

dengan hal-hal yang 

diperlukan. Semoga. 
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