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Perspektif

D alam ilmu fisika kita mengenal Hukum Kekekalan Tenaga, 
yang mengajarkan bahwa tenaga tidak bisa hilang, 

hanya berubah bentuk. Dinamo yang dipasang di roda sepeda 
menghasilkan listrik untuk menyalakan lampu. Arus listrik diubah 
menjadi tenaga untuk memutar mata bor. 

ILMU TENTANG PERUBAHAN I CHING
Alam Semesta digerakkan oleh 2 kekuatan yang saling bertentangan 
dan kait mengkait. Tiada Yin tanpa Yang, dan sebaliknya. Hitam/
malam bukan karena absennya putih/terang, tapi karena belum 
nampak dan baru muncul sedikit demi sedikit mulai dari subuh 
sampai siang hari. Siang/terang bukan karena hitam absen, 
tapi belum kasat mata sampai tiba magrib lalu menjadi malam. 
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Mereka yang Memahami
Bagaimana Alam Berubah,

Bisa Lebih Berhasil dalam Memimpin
Kehidupan berputar dalam siklus dimulai 
dari semi, matang di musim panas, lapuk di 
musim gugur dan seolah berhenti tumbuh 
di musim dingin. Lalu terjadi titik balik, 
diam-diam musim semi muncul kembali. 
Tapi musim semi kali ini berbeda dengan 
musim semi tahun lalu dan juga tahun 
depan.

Langit berhadapan dengan bumi - angin 
dengan topan - air dengan api - danau 
dengan gunung. Semua yang ada di alam 

 Kitab tentang perubahan (3000SM)
64 pola perubahan alam semesta

KEMBALINYA PENDEKAR RAJAWALI SAKTI
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Selain itu dikenal juga Hubungan 5 Unsur dalam TCM:

semesta digoyang oleh dua kekuatan yang bertentangan dan 
membentuk harmoni. Ini dikenal dengan segi delapan (pat 
kwa). Langit mengikuti juga Pat Kwa, demikian juga bumi dan 
pasangannya membuat hexagram yang terdiri dari 64 stasi.

 

Pemimpin yang sukses harus tahu menempatkan dirinya 
terhadap pasangannya sebagai berikut: Jika Yang (pemimpin) 
yang berada di atas dan Yin (rakyat) berada di bawah, maka 
terjadi stagnan. Karena itu pemimpin harus blusukan sampai 
ke bawah untuk melayani rakyat. Dengan demikian terjadilah 
damai (t’ai).

Titik Stagnan (12) YANG di atas - YIN di bawah
Titik Damai (11) YIN di atas - YANG di bawah

Titik Balik (24) YIN di atas - YANG muda di bawah

 TITIK BALIK (FU) No. 24
 KEMBALI MUSIM SEMI - TAI CHI

• Yin di atas - Yang muda di bawah
• Musim semi setelah matang di musim panas.  

Lapuk di musim gugur dan seolah berhenti tumbuh   
di musim dingin

• Tiba-tiba musim semi datang kembali cahaya cemerlang 
yang selama ini ditekan muncul kembali

• Ada gerakan spontan perlahan, dan tidak menggunakan 
kekerasan

• Karena sesuai dengan keadaan tidak menimbulkan 
cedera. Yang lama ditinggalkan yang baru diperkenalkan

Hexagram 12 Stagnan
Pemimpin di atas / Memerintah

Hexagram 11 Damai
Pemimpin di bawah / Melayani

PERLU MEMAHAMI BENAR HUBUNGAN SALING 
MENGHIDUPI DAN MEMBATASI ANTAR 5 UNSUR

Pemimpin yang tahu bagaimana semua di alam berubah, 
bisa memimpin lebih sukses dibandingkan yang hanya 
mengumpulkan sertifikat dari sekolah kepemimpinan.

PERAN ILMU MANAJEMEN DAN KEARIFAN 
KUNO DALAM MENCAIRKAN KONFLIK
Dalam kehidupan bersama saat ini, kita berada dalam 
kondisi menghadapi semakin banyak masalah. Tidak ada 
satu pihak pun yang mempunyai semua sumber daya untuk 
menyelesaikan sendiri, kecuali bekerja sama.

Tapi selama ini kita mengalami betapa sulitnya mengajak 
orang untuk merasa pentingnya interconnecting ketimbang 
konfrontasi (merasa benar dan mau menang sendiri), 
konfrontasi ketika ketemu perbedaan. 

Padahal 200.000 tahun lalu manusia sudah mengklaim 
dirinya sebagai homo sapiens (bijaksana), tapi sampai 
sekarang malah membawa dirinya pada konflik yang 
menggunakan senjata pemusnah massal dan bisa 
memusnahkan kehidupan semua. Ilmu manajemen yang 
per definisi dianggap sebagai ilmu urusan duniawi, ternyata 
mempunyai peran ‘spiritual’ yang positif setelah mendapat 
inspirasi dari kearifan kuno seperti diangkat oleh Peter 
Drucker ‘Wei-Jie’, krisis memaksa kita menemukan kearifan 
untuk menyelesaikan masalah, bukan berakhir dengan 
membawa kerusuhan.
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Pendekatan Deductive vs PBL Problem Base Learning
Berpikir Positif ketika Menghadapi Krisis

PELUANG MENDAPAT PENCERAHAN BESAR BUKAN 
KERUSUHAN

Kini muncul bisnis mengolah sampah menjadi bahan 
bakar dan bahan baku untuk kebutuhan berguna lain. 
Singapura telah menemukan cara memproduksi daging tanpa 
membunuh hewan.

Memahami hal ini kita akan tahu mengapa orang 
sederhana seperti Joko Widodo, tapi mempunyai idealisme 
luhur meski tidak mempunyai partai politik, bisa terpilih 
sampai 2 kali sebagai Presiden Republik Indonesia, lantaran 
selalu menempatkan dirinya di bawah untuk melayani rakyat 
yang berada di atas. Dulu dianggap sebagai pencitraan, tapi 
setelah hampir 10 tahun berjalan konsisten, maka sungguh 
tidak diragukan itulah ilmu manajemen kuno yang dikenal 
sebagai The Tao of Leadership.

Indonesia memerlukan pemimpin seperti ini saat 
merayakan 100 tahun kemerdekaan. PBB melalui Sustainable 
Development Goals (SDGs) telah memutuskan untuk 
membangun 17 sektor kehidupan di mana ‘no one left behind’. 
Pemimpin seperti ini harus disiapkan mulai saat ini dan dalam 
Pemilu 2024 sebagai tempat untuk berlatih dan seleksi karena 
kita sudah tahu apa saja yang bisa dinilai. Jangan sampai 
terjadi: Yang tahu tidak terpilih - Yang terpilih tidak tahu”. 
Selain prestasinya ada yang bisa terukur (tangible), juga yang 
tak terukur (intangible) berupa seni memimpin setelah terpilih 
2 periode.

TARIAN HARMONI AGUNG ALAM SEMESTA
• Penari - Tarian - Koreografer - Panggung - Dekorasi - 

Pencahayaan - Penonton - Pendingin Ruangan - Musik 
yang mengiringi - dan sebagainya

• Unity within Diversity - Diversity within Unity
• Gajah ditakdirkan berpasangan dengan semut
• Kapitalisme liberal tidak boleh menghilangkan UMKM 

atau semut terorganisir (buruh dan petani). Yang 
menghilangkan usaha swasta akan mandeg

• Bisnis online, bagaimana bisa dilarang? Negara yang 
melarang swasta memiliki alat produksi layu sebelum 
berkembang

• Welfare State membuat orang malas setelah perutnya 
kenyang dan badannya dibalut pakaian hangat

• Virus melawan dengan pandemi. 

ALAM SEMESTA - TARIAN AGUNG WELAS ASIH
TIGA TANPA EGO

• 5000 tahun lalu di Tiongkok sudah mengenal tradisi tulisan 
tentang Alam Semesta dan Hukum-hukum yang menyebabkan 
terus mengalir dan berubah I Ching

• “Menengadah ke atas kita melihat Langit - Menunduk ke 
bawah kita melihat Bumi. Diantaranya kita melihat semua 
benda-benda dan makhluk hidup termasuk bakteri, bintang 
dan tanaman.

• Langit Maha Mengayomi. Bumi Maha Mendukung tanpa pilih 
kasih. Ketika Bumi kekeringan, Langit menurunkan hujan, 
ketika mulai kekeringan, giliran bumi mengirim uap air ke 
Langit.

• Matahari dan Rembulan menyinari tanpa pilih kasih.
• Setelah menjadi awan, ditiup angin sampai ke gunung, turun 

menjadi air meresap ke tanah menghidupi tanaman dan 
mengalir sampai laut menghidupi semua makhluk di tempat 
yang dilewati”

Dia mengikuti Jalan Alam yang dikenal sebagai Tiga Ego.

ROAD MAP KEHIDUPAN
Saat muda belajar dan gemar bertanya, karena hanya bodoh 2 menit, kalau malu bertanya

akan bodoh seumur hidup.

Setelah mapan, sadar suatu saat ‘akan didorong oleh yang datang belakangan’ - seperti gelombang
sungai, tanpa Post Power Syndrome dan Narsisme, tetapi peduli akan masa depan yang muda.

Terus memperbaiki ilmunya (belajar) dan menuliskan di dinding gua karena suatu saat dapat
membantu siapa saja seperti dalam kisah Kembalinya Pendekar Rajawali Sakti

1748 Montesquieu ‘mau mengubah alam menjadi miliknya’ meski lahir dan mati tidak membawa apa-apa.
1848 Karl Marx & F. Engels, melarang Hak Milik atas alat produksi. Namun keduanya gagal membangun peradaban!

Kini beralih ke SDGs, dengan membangun ‘no one left behind’. Ini sesuai dengan
Sila Keadilan Sosial Pancasila, contoh kongkrit membuat harga BBM di Papua dan Jawa sama.

Mengubah “mindset” krisis 
sebagai peluang untuk terus 
maju adalah ukuran kemajuan 
peradaban.


