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Definisi dan lingkup

Adalah tingkat pencegahan yang paling dini
yang terdiri dari kegiatan untuk memodifikasi
determinan kesehatan populasi dan 
mencegah melekatnya faktor-faktor
(lingkungan, ekonomi, social dan perilaku) 
yang diketahui dapat meningkatkan risiko
sakit pada masa mendatang. 

Pencegahan primordial ini diarahkan pada 
tingkat sistemik yaitu ditargetkan pada 
tingkat populasi/ masyarakat umum secara
sistematis. Sementara itu pencegahan primer 
lebih diarahkan pada modifikasi faktor-faktor



Contoh pencegahan primordial….1

•Mengatur secara hukum peredaran/ penjualan zat
berbahaya seperti alkohol, rokok dan narkotika

•Memperbaiki sanitasi lingkungan sehingga
pajanan terhadap atau perindukan dari agen
infeksius dapat dicegah atau tidak terjadi, 

•Mempromosikan dan mendukung gaya hidup
sehat sejak kanak-kanak, atau bahkan sejak
dalam kandungan (misalnya program gizi sehat
seimbang sejak pre-natal & program tumbuh
kembang anak-anak)

•Mengembangkan pendekatan green energy 

•Meningkatkan kepedulian kepada save the earth



NEUROPLASTICITY-BASED 

EXERCISES : 

CONVERGING AND SYNERGIZING 

EAST AND WEST PARADIGMS 

 

Competitive sports, since the 

Olympics of 776 BC have 

demanded rigorous training to 

become Citius / Faster, Altius / 

Higher, and Fortius/Stronger, with 

the goal of being a champion. 



Whereas the East non-

competitive sports such as Tai 

Chi, promoting low-impact, slow 

motion exercise, controlling and 

synergizing emotions and 

thoughts through mindful 

breathing, in harmony with the 

universe. 

The “Brain Decade” of 21st 

Century, demonstrates its 

synaptic and non-synaptic, can 

continue to grow if given 

appropriate stimuli, since it is not 

static as earlier thought. 



Such neuroplasticity-based 

sports include exercises, folk 

dances and music like Poco-poco, 

Saman, Mocopat, Angklung 

(Indonesia), the Hula (Hawaii), and 

many others from the Asia Pacific 

region. 



In view of the “GloCally” (Global 

Vision, Local Action/Adaptation) 

integrated world and its societies, 

it is high time these two schools of 

thought be integrated and 

synergized for further 

advancement and enrichment of 

human civilization.❖ 

 

East West Center Alumny 

Conference Manila 

January, 15-17, 2016. 



Penderitaan menjadi tua-sakit-mati: 
Masih belum dipecahkan

Malah Lansia sudah semakin bertambah



‘Menteri’ ESDM di Usia Kepala 5
Hasil Medication without Motion

• Ada PERAK di rambutnya

• Ada EMAS di giginya

• Ada GAS di perutnya

• Ada KRISTAL di ginjalnya

• Ada MINYAK di darahnya

• Ada GULA dI AIR SENINYA

• Ada KAPUR di pembuluh darahnya

• Ada PASIR di empedunya

• Bahkan jantungnyapun pakai CINCIN

Meski begitu umumnya mereka tidak sombong sebagaimana tercermin

pada cara jalannya yang kian merunduk.

• HIDUP DIDUKUNG OBAT SEBAGAI MAKANAN – SEHARUSNYA MAKANAN 
SEBAGAI OBAT



“Waktu dilahirkan, lembut dan lemah; Setelah tua kering dan 
getas;
Yang masih tumbuh, lunak dan lentur; Setelah mati, keras dan 
kaku
Yang  lembut dan supel sahabat kehidupan –
Yang kaku dan keras sahabat kematian” 









PETER SENGE dan TU WEIMING
TITIK TEMU BARAT dan TIMUR





KESEHATAN ADA DALAM DIRI KITA
Seperti Orang Menungang kerbau mencari kerbau_-

Lalu sadar pulang ke rumah masih di atas kerbaunya



SAMBUTAN



SAMBUTAN MAW Brouwer OFM
Jusuf Sutanto, “Tai Chi Chuan, Irama Kehidupan,      88 Jurus

Menaklukkan Naga” PSH, 1986)

• Lain dari ilmu jiwa kuno yang melihat manusia sebagai suatu gabungan
dari daging (badan) dan roh. Ilmu jiwa modern melihat manusia sebagai
badan rohani, yaitu roh jasmaniah. Konsekuensi untuk psikoterapi
memang penting sekali. Manusia yang neurosis atau psikosis memakai
sejumlah skema yang tidak cocok dengan realitas.

• Kalau terapi yang kuno berpendapat situasi itu hanya bisa diperbaiki
dengan informasi, relaksasi atau pemberian obat, terapi yang modern 
mulai mengerti bahwa jalan masuk lewat gerak-gerik tidak kalah
pentingnya dengan pemberian informasi, learning, interpretasi bahan
yang yang tidak sadar atau obat.



• Banyak gangguan di bidang mental atau emosional berdasar kenyataan
manusia modern yang memakai badannya dengan tidak baik. Telinga
dibanjiri desing lalu lintas, pemakai mobil kurang bergerak, makan
terjadi pada waktu yang tidak teratur dan terlalu cepat, pemakaian
alkohol, nikotin atau drugs meracuni badan. Terutama cara hidup yang 
tidak sehat dengan jiwa yang tidak rileks, cara kerja yang tergesa-gesa
menimbulkan cukup banyak kesulitan. Pergaulan di bidang bisnis, 
kantor, pendidikan, atau tempat hiburan lebih menyerupai war of 
attrition dari - pada pergaulan. Juga relasi marital dan pergaulan keluar
- ga sering menimbulkan cukup banyak ketegangan. Jelas bahwa
metode relaksasi seperti dibuat Wolpe, Schult.  Gerakan badan yang 
begitu lama diabaikan, mendapat sorotan.



SAMBUTAN
Dr Priguna Sidharta (Neurolog)

• Jelaslah, bahwa relaksasi badan dan pikiran tidak begitu
memerlukan obat-obat, tetapi harus mendapat pengarahan. 
Syahdan, Tai Chi Chuan, yang diperkenalkan dan diajarkan
oleh Jusuf Sutanto dalam buku ini merupakan
psikofisioterapi, bermeditasi sekaligus berolahraga. 
Semoga buku ini dapat menolong banyak orang yang 
memerlukan bimbingan dan tuntunan dalam memelihara
kesejahteraan badan dan pikiran



SAMBUTAN 
DR Daoed Joesoef

• Dr. Daoed Joesoef Secara naluriah makhluk manusia menyadari betapa
pentingnya arti kesehatan. Maka, sejak dulu, baik di Barat maupun di 
Timur, olahraga sudah dikembangkan sebagai cara untuk meningkatkan
ketahanan jasmani.

• Mengingat ketahanan tersebut sangat diperlukan bagi ketahanan
masyarakat, maka dari dulu pun sudah ada usaha sadar untuk
menggalakkan olahraga di kalangan masyarakat. Di zaman Yunani 
purba, misalnya, secara teratur telah dipertandingkan kemampuan
warganya di bidang olahraga. 



(2)

• Dengan berkembangnya masyarakat ke arah yang semakin kompleks, 
semakin disadari pula bahwa yang diperlukan tidak hanya kesegaran
jasmani, tetapi juga kesegaran jiwa, bahkan keseimbangan antara
kesehatan badan dan kesehatan pikiran.

• Berhubung dengan itu orang mulai mencari kembali jenis olahraga yang 
sangat eksplisit yang menonjolkan aspek psikis dari gerak-gerik
keolahragaannya melalui uraian-uraian filosofikal yang menjadi
rationale dari setiap gerakan jasmani itu. Jenis-jenis olahraga seperti
ini umumnya datang dari Timur, di antaranya yang disebut Tai Chi 
Chuan.



(3)

• Mengingat keseimbangan antara kesejahteraan badan dan 
kesejahteraan pikiran yang secara eksplisit begitu dipentingkan dalam
penghayatan dan pengamalan Tai Chi Chuan, maka kaitan antara jenis
keolahragaan ini pada khususnya dan semua keolahragaan pada 
umumnya dengan pendidikan menjadi semakin jelas. 

• Kaitan fungsional antara olahraga dan pendidikan ini perlu
dikemukakan, karena masih ada yang beranggapan bahwa olahraga
sama saja dengan rekreasi atau hiburan dan sama sekali tidak ada
urusannya dengan pendidikan. Ada pula yang berpendapat bahwa
olahraga dapat diterima dalam pendidikan, tetapi dalam dirinya tidak
memiliki nilai untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri



(4)

• dapat disadari bahwa olahraga sebenarnya memiliki arti dan fungsi
yang lebih murni dan bagaimanapun, merupakan suatu bentuk
pendidikan individu dan masyarakat yang mengembangkan

• sekaligus ketahanan jasmaniah dan ketahanan jiwa manusia serta
keseimbangan antara kedua aspek tersebut. Pendidikan tidak mungkin
lengkap, apalagi sempurna, tanpa olahraga karena gerakan manusia
adalah dasar dari cara belajar mengenal dunia sekelilingnya dan dirinya
sendiri. 



(5)

• Dalam menyiapkan diri untuk “tinggal landas”, Indonesia 
pasti memerlukan warga negara yang tangguh pikiran dan 
yang memungkinkan setiap saat menguasai segala jenis
pengetahuan dan keterampilan teknis yang diperlukan bagi
pembangunan negara-bangsa serta berjuang mencari dan 
menemukan peningkatan dan kemajuan. Melalui
pendalaman buku Jusuf Sutanto ini kiranya warga negara 
kita dapat terbantu untuk menyiapkan diri ke arah cita-cita
tersebut. 



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)



TAI CHI – JALAN AIR
Mengembangkan Imunitas









ALAM SEMESTA MENARI
MENGEMBANG - MENGEMPIS



AIR UNTUK 
SEMUA MAHLUK HIDUP





Willow Tree - Yang Lioe
Kemampuan untuk Kembali



Bamboe



Pine - Cemara





“Strong as pine-, yet flexible as willow 
tree, Mentally clear  as still water” 

•Mengalir seperti air, lembut, sambung
menyambung tanpa putus.

•Mengintegrasikan ‘badan-pikiran-nafas’, 
bergerak dalam keseimbangan dinamis, 
pikiran jernih, bersemangat, untuk
meningkatkan imunitas, 

•Kesehatan jantung, mengatasi stress, 
mudah tidur dan masih banyak lagi. 



LEMBUT DAN LENTUR, SAHABAT KEHIDUPAN-
KAKU DAN KERAS, SAHABAT KEMATIAN





CHI Melatih Rasa Mengikuti Suara Hati
BUKAN Tenaga



BELLY BREATHING



Nafas Tai Chi berputar 214 X selama 30 menit
Tungging - Tulang belakang – Ubun2 – turun ke Dan Tian 

Semakin perlahan semakin baik.



SUDAH BER TAI CHI SEMENJAK 
DALAM KANDUNGAN dan 

MENDENGAR IRAMA JANTUNG  





KAKEK  dan NENEK
MASIH PERLU KURSI GOYANG



OLAHRAGA UNTUK ORANG SEHAT

vs TAI CHI MEDICATION IN MOTION



Gigi bisa ompong menggunakan kekerasan
Lidah awet menggunakan kelembutan



MERAWAT VESTIBULER 
KESEIMBANGAN dengan TAI CHI

Dr dr Nyilo Purnami THT, Universotas Airlangga



KITAB TENTANG PERUBAHAN (3000 SM)
64 Pola Perubahan Alam Semesta



Titik Stagnan (12) YANG di atas – YIN di bawah

Titik Damai (11) YIN di atas – YANG di bawah

Titik Balik (24) YIN diatas – YANG muda di bawah



BLUSUKAN
Hexagram 12 Stagnan

Pemimpin di atas/ Memerintah

Hexagram 11 Damai

Pemimpin di bawah/Melayani



I CHING / FU – TITIK BALIK (24)
TAI CHI



TAI CHI dan REGENERASI 
KEPEMIMPINAN

• Berjalan seperti ombak sungai Tiang Kang :

• Yang datang duluan akan didorong oleh yang 
belakangan.

• Yang duluan takut akan pecah berhamburan di pantai
sehingga terjadi PPS Post Power Syndrome.

• Yang semula membantu masyarakat, kini malah jadi
penghambat.

• Tai Chi mengajar supaya incumbent meminjam tenaga
yang baru datang untuk menghilang masuk hutan dan 
terus belajar meningkatkan ilmunya.

• Hasilnya ditulis di dinding gua sebagai KEMBALINYA 
PENDEKAR RAJAWALI SAKTI dan ditemukan orang 
muda yang sedang menghadapi masalah.





12 SATWA MEWAKILI MAHLUK HIDUP
Terkait 5 Elemen:  Kayu-Logam-Api-Air - Tanah



PERLU MEMAHAMI BENAR HUBUNGAN SALING 
MENGHIDUPI DAN MEMBATASI ANTAR 5 UNSUR



DARI WU CHI ke TAI CHI
Kisah Pedang Langit dan

Golok Pembunuh Naga



If An Old Dog Barks

• HE GIVES COUNSEL

• OLD MAN, who walk more roads, eat more rice, read 
more books;

Have more experiences, enjoy more happiness, and 
sufferings;

Are experienced and knowledgeable,

with rich of experiences.

Thus what they say is mostly wise counsel.

And young people should listen to them.

(Traditional Chinese Culture)

Orang muda sebaiknya mendengar dan jangan takut
karena tidak punya gigi untuk menggigit.



MELAWAN BARANG TERLEMBUT



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





UKURAN JASAD RENIK
Barang terlunak, mengalahkan terkeras

Tao Te Ching



Umur Bumi 4,5 miliar tahun, disetarakan 24 jam, 
Bakteri PENGHASIL Oksigen ada di jam 08.00 pagi. 

Manusia jam 23. 59.12 (Prof. Antonius Suwanto)



Prof. Dr Maggy Thenawidjaja Suhartono

ENZYM

•Enzym, seperti TAO memfasilitasi
pertumbuhan semua mahluk hidup, 
tumbuhan dan satwa, tapi tidak pernah
mengklaim sebagai pemiliknya, apalagi
dengan membunuhnya

•To give and not to count the cost - To labour
and not to ask for any Reward

• (Kolese LOYOLA Semarang)



Penelitian EKSOSOME ‘sub-sel yang antar sel’
Dr Bambang Darwono, disampaikan ke KASAD



AKHIRNYA DIGEROGOTI STRESS
BARANG TERLEMBUT MENEMBUS YANG TERKERAS, HATI dan PIKIRAN 

MANUSIA





Peran Tai Chi 
Pandemi

Yulia Fatima Bessing, dr., Sp.KJ

Komunitas Sehat Tai Chi Medication in 
Motion 

6 Februari 2022 – Perjumpaan Virtual



LEDAKAN KEKERASAN SKALA GLOBAL
DAN PSYCHOLOGY OF COMPASSION (Dr Mona Sugianto)

• 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.



Healthy Ageing: Towards Indonesia 
Gold Pancasila multicultural nation

. AP Dr Nugroho Abikusno MD, MSc (nutr), DrPH (UHM) C.DMHA&IP 
Tripler Medical Center/Matsunaga Institute for Peace/UHM, 
C.Gerontol&Geriatr INIA UN-Malta. Senior researcher/ expertCenters
for Geriatric & Nutritional Science Studies

(Formerly InResAge/ Indonesia Research on Ageing) Universitas 
Trisakti, Jakarta

Presented at Webinar MEDICATION IN MOTION 19 December 2021




