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MENUJU ERA 

KONVERGENSI 

Perang Dunia I (1914-1918) terjadi 

antar negara di Eropa yang terlibat 

dalam Era Atlantic, sebagai 

kelanjutan dari 100 tahun setelah 

Columbus (1492)  menemukan 

Pantai Timur benua Amerika,  

diikuti The Age of Discovery dan 

berujung pada kolonialisme. VOC 

menjajah Indonesia 1602. 

1945 Indonesia memproklamirkan 

Kemerdekaan. 



1945 berdiri PBB dengan dasar 

Universal Declaration of Human 

Rights HAM (1948), setelah Liga 

Bangsa-Bangsa gagal mencegah 

Perang Dunia II (1939-1945). 

1955 Indonesia menginisiasi 

Konferensi AA dan menghasilkan 

Dasa Sila Bandung. 

Dimulai Era De-kolonisasi sehingga 

anggota PBB bertambah. 

PBB dipimpin Pemenang Perang 

Dunia II melalui Dewan Keamanan 

yang memegang Hak Veto, 

menghadapi masalah bagaimana 

keputusan diambil dengan anggota 

yang semakin bertambah. Hak 

Veto mendapatkan pembenaran 



dari Teori Darwin ‘survival of the 

fittest’, berdasarkan seleksi 

alamiah membuat anggota yang 

lain tidak punya suara untuk 

menentukan. 

Bung Karno 1960 menyampaikan 

pidato di PBB “To Build the World A 

New”, disambut baik karena 

menjanjikan nasionalisme yang 

bisa hidup dalam tamansari 

internasionalisme.  

Motivasi Ekonomi  

!748 Montesquieu, menyampaikan 

pendapat “Kekayaan alam , bisa 

menjadi milik swasta melalui 

keringat manusia (teknologi)”. 



Tumbuh gerakan demokrasi, 

pengembangan riset dan iptek, 

teknologi informasi, maskapai 

pelayaran menjadi media yang 

mengurus hubungan antara negara 

penjajah dan jajahannya serta 

angkatan bersenjata untuk 

mengamankan. Terjadi 

pengumpulan kekayaan / akumulasi 

modal di tangan elite karena ikan 

besar makan ikan kecil, sehingga 

terjadi Revolusi Sosial menuju arah 

sebaliknya alat produksi hanya 

boleh dikuasai oleh negara yang 

dipimpin oleh Partai Komunis. Ikan 

raksasa makan yang besar dan 

kecil sekaligus sehingga kehidupan 



berjenjang dihancurkan dan 

akhirnya runtuh juga. Muncullah 

crazy rich dengan menjadi birokrat 

yang susah dikritik karena 

memegang kekuasaan (the new 

class)  

Sementara itu muncul bisnis 

berbasis teknologi dengan cara 

online sehingga ikan besar di 

negara kapitalis kini giliran 

dimakan oleh ikan kecil yang lebih 

gesit dan inovatif. 

Muncullah crazy rich karbitan yang 

bingung sendiri karena begitu 

mudahnya  cara  menjadi kaya.  

Kalau yang sudah berjuang mati-

matian saja tidak tahan 



menghadapi comfort zone, apalagi 

yang model begini. 

Mereka mabuk kekuasaan (untuk 

bisa korupsi) yang diperparah 

dengan politik identitas sebagai 

cara mengumpulkan suara. Karena 

itu kita melihat bagaimana riuh 

rendahnya ketika menjelang 

pemilihan umum, sehingga yang 

mau belum tentu mampu – yang 

mampu malas ikut pemilihan 

karena tidak punya sarana -  yang 

menang belum tentu mampu – 

diselenggarakan dengan dana dan 

daya yang demikian besarnya.  



 

Hal yang sama juga terjadi dalam 

merusak alam : diperlukan uang 

besar2an untuk merusak alam – 

juga hal yang sama dipakai untuk 

riset besar2an mencari planet lain 

bisa dihuni.     

    K     T    
              

 an  tahu, belum tentu mau  

 an  mau, belum tentu mampu  

 an  mau dan mampu, belum tentu terpilih 

 an  terpilih, belum tentu mampu 

 ni buah dari sistem pemilihan satu oran  satu suara 

 e ara setiap oran  mempunyai hak asasi yan  sama  

Kuantitas diutamakan disbandin  kualitas 

 eluan mendapat pemimpin ideal men adi berkuran 

 adahal dana dan daya yan  dikeluarkan demikain besar

Tidak bisa kembali ke model Kera aan, solusinya           
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Terjadi Revolusi Industri – diikuti 

Revolusi Sosial sebagai 

konsekuensi logis. 

Itulah sebabnya ketika ditanya 

mahluk apa yang paling susah 

difahami, Dalai Lama menjawab 

MANUSIA. 

Agama yang awalnya untuk 

membantu manusia hidup dalam 

toleransi, malah dipakai jadi 

sumber in-toleransi seperti lyric lagi 

 biet    de “ban  a den an dosa-

dosanya”   ereka tidak sadar 

bahwa sesungguhnya tidak terjadi 

perbedaan agama, tapi salah 

menafsirkannya. 
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  oran  murid sedan berdebat serius dan hampir adu  otos 

 an  satu berpendapat, bendera berkibar menyyebabkan ter adi an in 

 an  satu, karena an in menyebabkan bendera berkibar 

 an   uhu,  ui  en yan  sedan lewat tertarikdan mendekati seraya
bertanya ada apa  eran an  

 alu berkata, seperti di atas dan terkenal samai sekaran   

 emua ke aduhan ter adi adalah akibat tafsir atau pikiran kita yan  
 emar berkibar  

 anya setelah henin dan tidak ber elora, maka ter adi kedamaian 



 

Demokrasi ternyata hanya 

dimanfaatkan oleh pemenang / 

winners sehingga boleh takes all, 

rules of law diganti law of the ruler. 



 

 

 

 

 

 

           T vs              
Tao Te  hin 

 alan  an it seperti air, men alir men ari tempat
terendah 

 alan  anusia, men ari  alan yan  palin  tin  i 

Karena yan  tertin  i hanya ada   T , maka membuat
ke aduhan

 a membuat kebin un an kita adalah men apa kita
men eluarkan biaya besar besaran untuk
menyelen  arakan semua ini  



 

 

100 tahun kemudian, 1848 Karl 

Marx dan F Engels 

memproklamirkan Manifesto 

Komunis gerakan Komunisme 

Internasional.  Terjadi Perang 

Dingin karena sama-sama takut 

terjadinya Perang Dunia III.  

Uni Soviet mau menjadikan Cuba 

untuk mengontrol Amerika Serikat – 

Sebaliknya Barat menggunakan  

Taiwan untuk mengontrol Tiongkok. 

Blok Uni Soviet kalah dan pecah 

berdiri sendiri-sendiri. Tapi Blok 

Barat masih melihat Rusia sebagai 

ancaman dan harus diisolir dari 



Eropa Barat. Ukraina diperebutkan 

dan dibujuk menjadi anggota NATO. 

Perang terjadi dengan Rusia dan 

berlarut-larut sehingga 

membuktikan PBB belum berhasil 

menjaga perdamaian.  

Indonesia muncul sebagai kekuatan 

damai dengan politik bebas aktif, 

namun ditarik oleh pihak yang 

bertikai. Sebagai negara yang 

mendapat giliran memimpin G20 

selama 1 tahun, diuji untuk 

mendamaikannya. Kesempatan 

Emas yang sangat penting dan sulit 

terulang kalau sampai gagal. Dunia 

menunggu apa yang akan terjadi 

pada pertemuan G20 di Bali. 



Kali ini kondisinya sudah berubah, 

berbeda saat Bung Karno berada 

dizaman Perang Dingin. 

APA YANG HARUS 

DILAKUKAN ?   

Kita bisa menghimbau supaya 

kembali pada semangat DasaSila 

Bandung 1955, yang disponsori oleh 

3 Budaya Besar Timur yaitu : India – 

Tiongkok- Nusantara. 

Telah terjadi dialog peradaban 

semenjak 500 tahun SM antara 

India dan Tiongkok kemudian ke 

selatan sampai Nusantara dan yang 

ke utara: Korea, Jepang lalu 

melakukan lompatan raksasa ke AS  



sebelum ke Eropa dan terus 

berlanjut sampai sekarang ‘as open 

ended journeys of dialog of 

 ivilization’  dan mencakup seluruh 

dunia. Alih-alih in-toleransi, yang 

terjadi maalah coitus of ideas dan 

hubungan ekonomi. 

Tiongkok mengirim pendeta ke 

India untuk belajar di Universitas 

Nalanda melalui jalur maritim dan 

singgah di Sriwijaya sehingga 

menjadi Titik Temu Peradaban jalur 

Utara dan Selatan. Situs Batujaya di 

Karawang didirikan kompleks 

vihara dan yang pertama berdiri 

diabad 2.   



Sedangkan dialog antar agama 

menemui kendala karena ketika 

datang, sudah dalam bentuk sekte-

sekte yang tidak mudah untuk 

didamaikan.  

India banyak menempatkan 

orang pandainya menjadi pimpinaan 

Lembaga Dunia seperti PBB dan  

CEO perusahaan multi nasional, 

dengan bantuan Norman E Borlaug 

dari AS (mengawinkan benih 

jangkung dari India yang gampang 

roboh tertiup angin sehingga gagal 

panen dengan benih pendek dari 

Jepang)  bisa swasembada pangan 

sehingga menjadi produsen gandum 

ke-2 setelah Tiongkok. Kemudian 



bisa swasebada gandum dengan 

produksi sampai 80 juta ton per 

tahun dan menjadi eksportir.  

Tiongkok, maju pesat dalam 

pembangunan teknologi, dan 

ekonomi sehingga bisa 

mengentaskan secara signifikan 

rakyatnya dari kemiskinan. Karena 

budayanya bisa mencegah supaya 

sifat malasnya kembali tumbuh 

setelah perutnya kenyang dan 

memakai baju hangat.  

Saatnya Nusantara untuk 

menampilkan kepemimpinan 

seperti yang mulai dirintis oleh 

Joko Widodo dikenal sebagai 

BLUSUKAN – Kerja, kerja, kerja. Ini 



bisa mencegah puas diri setelah 

kondisinya Makmur, seperti yang 

terjadi 2300 tahun SM ketika Raja 

Yao mensinyaliir dampak negative 

dari berada dalam zona nyaman. 

Sistem kapitalisme liberal 

sepenuhnya,  kini negara mulai ikut 

campur tangan. Sistem komunis 

gagal dan berubah menuju ke arah 

semakin kapitalisme. Welfare state 

juga kurang berhasil seperti 

disinyalir  a a  ao “ au hidup 

enak, tapi malas beker a” sehingga 

diperlukan pelajaaran Budi Pekerti 

untuk mencari keseimbangan 

antara kepentingan pribadi dan 

kepentingan umum – kepentingan 



Daerah dan  usat “ usat adalah 

Pusatnya Daerah – Daerah adalah 

Daerahnya  usat” 

Posisi Indonesia unik karena 

telah berkenalan dengan budaya 

luar dari Timur dan Barat jauh 

sebelum Marcopolo naik onta ke 

Tiongkok untuk mencari sutera di 

abad 13 dan Columbus (1492) 

mengawali Era Atlanic kemudian   

Pacific setelah kemajuan yang 

terjadi di pantai timur Amerika 

Serikat berkembang sampai di 

pantai Samudera Pacific sehingga 

memimpin 5 benua melalui 4 

samudera Pacific. Dengan 

pendekatan Security sebagai 



SATPAM dunia telah membuat 

posisi keuangannya kritis untuk 

membiayai pangkalan militer 

dimana-mana. Perang berubah 

menjadi lahan untuk bisnis 

membuat industri senjata.  

Tiongkok menggunakan 

pendekatan Prosperity melalui 

Kerjasama ekonomi, sosial dan 

kebudayaan. Dilanjutkan dengan 

BRI Belt and Road Initiative, melalui 

Jalur Kereta Api digabung dengan 

maritim  sampai ke benua Australia. 

Posisi Laut sebagai utama akan 

diganti oleh Kereta Api. Negara 

Kontinen lebih mudah 

berkomunikasi. Eropa akan 



bergabung dengan Rusia – Asia 

sampai ke Australia via Indonesia. 

Posisi geografis Indo Pacific yang 

meliputi Asia, Tiongkok, India dan 

Rusia akan membuat AS 

memperhatikan kemajuan di 

Kawasan benua Amerika sampai ke 

Selatan.   

Keduanya bersaing untuk  

memperebutkan posisi nomer SATU 

dan bisa bereskalasi menjadi 

Perang Dunia III, bila gagal 

mengintegrasikannya. Bhinneka 

Tunggal Ika menjadi masa depan 

dunia:  UNITY WITHIN DIVERSITY – 

DIVERSITY WITHIN UNITY, akan 

menjadi gagasan Global dan harus 



diikuti oleh kebijakan di dalam 

negeri masing-masing. Alam 

mengajarkan bahwa hidup adalah 

jejaring (inter-connecting) bukan 

combatting (F.Capra)  

Konsep persaingan ini, 

ditafsirkan berbeda oleh cara 

pandang Barat dan berujung pada 

WAR (Clausewitz) dan Tiongkok 

sebagai bagian dari harmoni YIN – 

YANG seperti Patogen vs Imunitas 

mahluk hidup, bukan malah 

men adi ‘zero sum game - bubar siji 

– bubar kabeh’ 

Ditanbah lagi keinginan wajar 

semua bangsa untuk membangun 

negaranya sendiri, sehingga mau 



mengolah hasil buminya menjadi 

bahan setengah jadi atau bahkan 

finished goods, maka sudah pasti 

akan terjadi short supply bahan 

baku untuk perusahaan yang dulu 

bertindak sebagai penjajah. Dunia 

sedang mencari keseimbangan 

baru dan selama banyak yang 

merasa tidak puas maka bahaya 

Perang Dunia III akan selalu 

mengintai. 

Memang akhirnya kita harus 

memahami teori Darwin secara 

lengkap yaitu Survival of the 

Kindest, bukan yang paling kuat, 

pintar tapi yang bisa berselancar 



dalam irama perubahan yang tidak 

bisa dihindari. 
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 ukan untuk membuat sen ata pemusnah massal

  lkisahmurid yan  disayan Konfusiusmelihatoran  palin  bodohdi 
kampun  itu membelikain tentan         emilik tokomen atakan  , 
pembeliyan  bodoh     a men hampiridan men obamenen ahi  

  erdebatanber alansemakinsen itdan diakhirikesepakatanuntukminta
pendapatKonfusius  Kalau  awabannya  , makayan  terpela arrela
menan  alkantopi kebesaranpalin  tin  idalamilmu   an  bodoh, siap
menan  alkanlehernya 

  etelah menden arduduk masalahnya, Konfusius memutuskanyan  benar
adalah    Dan membuatka etyan  pintardan san at men e ewakan 

  khirnyadi elaskanalasannya  lmu  en entahuanharusdi unakanuntuk
membuatoran  bodoh adi pintar, bukanmen ebakuntukmen erumuskan
supayamati sia sia  

  eyo yanyadipakaiuntukmenyelamatkankehidupan, bukanmemamerkan
 upremasi  oismeden anakibatmen elakakanoran  yan  seharusnya
dibimbin  



 

 

D    K        D    
 uklir,  konomi,  en ata Kimia,  iolo is

  eluruh Keluar a dan Kekayaan  aterial 
 emba a  endidikan,  umah  akit,  suransi,  ak  tas 
Kekayaan  ntelektual

   umah  badah tidak ada listrik, air minum,  as 
  ertanian dan  an an tidak ada

  dara ter emar semakin panas dan men andun radiasi nuklir

  ir  aut naik, pemanasan  lobal, es di  imalaya, Kutub  tara 
dan  elatan   en ata  iolo is akirnya kembali pada 
pemiliknya
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 ndonesia seba ai ne ara demokratis den an  umlah penduduk
terbesar  o    di dunia, bisa men alankan peranan yan  konstruktif
yan  men a ak ma u dan kuat bersama setelah men hadapi pandemi  
dan peran berkepan an an di  kraina 

D       D            K                   T              
         T            T        D       T         K   



      

  

 



INDONESIA- PUSAT 

PERADABAN DUNIA  

Semua agama akan menempatkan 

Indonesia sebagai kiblatnya:  

Bali (Hindu) – Borobudur (Buddha) – 

Perguruan Tinggi Konfusius 

Tingkat Dunia (Bangka – Belitung) – 

Mesjid Istiqlal, Universitas Islam 

Internasional Indonesia – Katedral 

Jakarta dan PGI. Bisa menjadi 

Pusat Wisata Religi untuk umatnya 

sehingga menjadi tempat CURHAT  

bagi  keluhan bangsa-bangsa yang 

mendatangkan devisa. 



Budaya unik  di setiap etnis dan 

daerah akan menarik wisata dari 

manca negara. 

Bisa untuk Wisata Kesehatan 

dengan pendekatan Tradisional  

BAHASA INDONESIA – 

BAHASA PERGAULAN 

ANTAR BANGSA 

Bahasa satu-satunya di dunia 

dengan aksara latin yang memiliki 

sifat diversity within unity – unity 

within diversity. “ ku/Kami  plural  

– Kamu/kalian – Dia/Mereka 

menjadi KITA. 



Nilai Ekologis dalam kosa kata 

“ audara” artinya satu udara  

“      K  T       

 K ”   T K D     

Abad 21 adalah Eranya Pancasila 

untuk Dunia yang dicanangkan saat 

merayakan Indonesia Emas 

memperingati 100 tahun berdirinya 

Negara Kesatuan Republik Indoesia. 

Bila berhasil, dunia akan berterima 

kasih dan bukan mustahil 

menerima Hadiah Nobel. 

Karena itu harus dikaitkan dengan 

HARMONI AGUNG. 

“  luruk tanpa bala – Menang 

tanpa n asorake” 



“ e o sesaren an” – “Tuno  athak- 

 hati  anak” 
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  n klun  dan  endidik Kepribadian  Dr  ar a    aramis
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DARI ERA ATLANTIC 

KE PACIFIC 
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    didirikan     aret    
Dukun an  enuh Kera aan  elanda
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 ndonesia ne ara kepulauan terbesar di dunia, 
luas wilayah           km , terdiri        
pulau, penduduk terbanyak keempat di dunia   
             iwa   tahun      , mayoritas
 uslim   ulti ras,  etnik,  kultural den an     
bahasa daerah  

Dasar  e ara  hinneka Tun  al  ka  berbeda 
beda tapi dalam kesatuan, Demokrasi
berdasarkan  usyawarah untuk men apai
 ufaat, bukan  aw of the  uler  the winner 
takes all 
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INDONESIA MEMIMPIN  

ERA DE-KOLONISAI 

dan KONVERGENSI 
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 etelah Ke a alan  i a  an sa  an sa

 en e ah  eran Dunia   
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   en hormati hak hak dasar manusia dan tu uan tu uan

serta asas asas yan  termuat di dalam

pia am       erserikatan  an sa  an sa 

    en hormati kedaulatan dan inte ritas teritorial semua ban sa

    en akui persamaan semua suku ban sa dan persamaan

semua ban sa, besar maupun ke il

   Tidak melakukan intervensi atau  ampur tan an

dalam soalan soalan dalam ne eri ne ara lain 

    en hormati hak hak setiap ban sa untuk

mempertahankan diri se ara sendirian

ataupun kolektif yan  sesuai den an  ia am    



 

D  K T           
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  Tidak men  unakan peraturan peraturan dari pertahanan kolektif
untuk bertindak ba i kepentin an khusus dari salah satu ne ara besar
dan tidak melakukannya terhadap ne ara lain 

  Tidak melakukan tindakan tindakan ataupun an aman a resi maupun
pen  unaan kekerasan terhadap inte ritas wilayah maupun
kemerdekaan politik suatu ne ara

   enyelesaikan se ala perselisihan internasional den an  alan damai, 
seperti perundin an, persetu uan, arbitrasi, ataupun  ara damai
lainnya, menurut pilihan pihak pihak yan  bersan kutan sesuai den an
 ia am      

   ema ukan kepentin an bersama dan Ker asama 

    en hormati hukum dan kewa iban kewa iban internasional
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 asionalisme dalam Tamansari  nternasionalisme



 

 

INDONESIA IN G20 

          D         T         overnments 
   T        D         T           hilantropist 
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 eran Dunia  

Diperkirakan     uta oran  men adi

korban 

Dibentuk  i a  an sa  an sa untuk

men e ah  eran berikutnya   

Tapi  a al dan ter adi  eran Dunia   , 

korban     uta  iwa

Total korban  eran Dunia   dan        

 uta 

     didirikan  erserikatan  an sa

 an sa 
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