INTERNATIONAL MEDIA,

Konjen Tiongkok di Surabaya Adakan Perayaan HUT
ke-72 Republik Rakyat Tiongkok Secara Online

Konjen Gu Jingqi
S U R A BAYA ( I M ) Dalam rangka memperingati
berdirinya Republik Rakyat
Tiongkok ke-72, Konsulat
Jenderal Tiongkok di Surabaya
menggelar perayaan online dan
mengundang tokoh berbagai
kalangan yang ada di wilayah
konsuler untuk merayakan hari
jadi RRT.
Konsul Jenderal Tiongkok di Surabaya Gu Jingqi
dalam pidato yang disampaikan secara online, menyampaikan ucapan selamat hari
kemerdekaan Republik Rakyat
Tiongkok ke-72 kepada rekan
warga negara Tiongkok di
wilayah konsulernya.
Dengan peringatan seratus tahun Partai Komunis
Tiongkok sebagai garis utama,
ia menjelaskan pencapaian

Gubernur Khofifah Indar
Parawansa.
pembangunan sosial Tiongkok, mendorong kerjasama
anti-epidemi internasional dan
kegiatan bantuan menghadapi
epidemi di wilayah konsuler
yang dilakukan Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya.
Gubernur di wilayah konsuler Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya satu persatu
menyampaikan ucapan selamat.
Gubernur Jawa Timur
Khofifah Indar Parawansa
menyatakan Tiongkok dan Indonesia adalah tetangga dan teman dekat. Menghadapi wabah
Covid-19, kedua negara telah
bersatu dan saling membantu.
Diyakini pengalaman melalui
ujian ini membuat persahabatan kedua negara lebih kuat.
Sedangkan Gubernur Jawa

Gubernur Ganjar Pranowo.

Gubernur Murad Ismail.

Perwakilan warga Tionghoa
Surabaya Alim Markus.

Perwakilan karyawan perusahaan Tiongkok.
Tengah Ganjar Pranowo menyatakan sejarah hubungan
Tiongkok dan Indonesia telah
berlangsung sejak lama.
Ker ja sama ekonomi,
perdagangan dan teknologi
kedua negara kian hari sema-

kin erat.
Gubernur Provinsi Maluku Murad Ismail menyatakan
Tiongkok telah melalui proses
perjuangan yang luar biasa.
Dan kini telah menjadi negara
ekonomi terbesar kedua di

dunia.
Dia berharap persahabatan
dan kerjasama saling menguntungkan antara Tiongkok dan
Indonesia akan lebih kuat.
Warga Tionghoa, perwakilan perusahaan Tiong-

Perwakilan warga Tionghoa
Semarang Zheng Qun Chang.

kok, perwakilan guru bantu
Tiongkok dan tokoh lainnya
di wilayah konsuler menyampaikan video ucapan.
Mereka mengucapkan selamat hari jadi ke-72 berdirinya
Republik Rakyat Tiongkok.
Tokoh Tionghoa ternama di wilayah konsuler Alim
Markus, Wu De Hui, Suparsono, Liao Cai Zhen, Zheng
Qun Zhang, Chen Xiu Jiao,
Chen Mou Zhen, Chen Rui
Cheng dan tokoh lainnya mengirimkan ucapan selamat ulang
tahun ke-72 kepada RRT.
Perwakilan dari per usahaan Tiongkok yang tergabung dalam China Chamber of Commerce Surabaya,
Taiwan Business Club Central Java Indonesia (TBCCJI) dan lainnya juga men-

girim ucapan selamat. Konsulat Jenderal Tiongkok di
Surabaya juga dengan tulus
mengucapkan selamat HUT
Kemerdekaan Tiongkok kepada warga Tionghoa, staf
perusahaan Tiongkok, guru
bantu Tiongkok dan pelajar
asing di wilayah konsulernya.
Tokoh agamawan, media massa dan akademisi di
wilayah konsuler Konsulat
Jenderal Tiongkok di Surabaya
mengucapkan selamat HUT
ke-72 kepada Republik Rakyat
Tiongkok secara online.
Sekaligus mendoakan
Tiongkok semoga makmur
dan sejahtera. Juga mendoakan semoga persahabatan
Tiongkok-Indonesia meningkat ke tahap yang lebih tinggi
lagi. ● idn/din

Pemkab Pangkep Terima Bantuan Logistik Covid-19 dari Perhimpunan INTI Sulsel
PA N G K E P ( I M ) Pemerintah kabupaten Pangkep Jumat (1/10) lalu menerima bantuan alat pelindung diri
(APD) dan peralatan penanganan Covid-19.
Bantuan kemanusiaan
tersebut diserahkan pengurus

oleh Perhimpunan INTI (Indonesia Tionghoa) Sulawesi
Selatan.
Bantuan yang diterima
berupa dua unit oxygen concentrator dan 12.000 pieces
masker medis dan 40 set APD.
Bantuan tersebut diserah-

Ketua Perhimpunan INTI Sulsel Peter Gozal
(kedua dari kiri) menyerahkan bantuan
APD (alat pelindung diri) dan peralatan
penanganan Covid-19 kepada Bupati
Pangkep Muhammad Yusran Lalogau
(kedua dari kanan).

kan Ketua Perhimpunan INTI
Sulsel Peter Gozal kepada
Bupati Pangkep Muhammad
Yusran Lalogau di rumah jabatan Bupati Pangkep.
“Oxygen concentrator
merupakan alat yang dapat digunakan secara mobile berpindahpindah rumah sakit. Pangkep
daerah kedua setelah Makassar
yang menerima bantuan kami,”
ujar Ketua Perhimpunan INTI
Sulsel Peter Gozal.
Peter Gozal berharap dengan adanya bantuan kemanusiaan ini minimal membantu
penanganan Covid-19 di sejum-



lah daerah di Sulawesi Selatan.
Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau memberi
apresiasi atas bantuan yang
diberikan. Bantuan ini sangat bermanfaat dan memang
dibutuhkan dalam berbagai
upaya penanganan Covid-19
di kabupaten Pangkep.
“Secara pribadi, pemerintah dan masyarakat kabupaten Pangkep mengucapkan
terima kasih atas bantuan
ini. Dan akan kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya,”
ujar Muhammad Yusran
Lalogau. ● idn/din

Kukuhkan 3 Ribu Wisudawan, ITS Gelar Wisuda Drive Thru Pertama
SURABAYA (IM) - ITS
(Institut Teknologi Sepuluh
Nopember) Surabaya menggelar prosesi Wisuda ke-124
secara hybrid, yakni daring
atau online. Serta sistem drive
thru secara luring, di halaman gedung Rektorat ITS,
Surabaya.
Meski angka Covid-19 di
Indonesia telah menurun, ITS
tetap menerapkan protokol
kesehatan yang ketat, saat prosesi wisuda. Termasuk membagi
prosesi wisuda menjdi 4 hari
dalam satu pekan ke depan,
untuk menghindari kerumunan.

Dalam sambutannya, Rektor ITS Prof Dr Ir Mochamad
Ashari MEng mengungkapkan, bahwa upacara Wisuda ke124 kali ini berbeda dari wisuda
hybrid sebelumnya. Karena
penyerahan ijazah dilakukan
secara daring dan secara drive
thru, bagi wisudawan yang
memenuhi syarat.
“Prosesi wisuda kali ini
terasa istimewa, karena kali
pertama wisuda drive thru
dilakukan di ITS,” ujarnya,
Sabtu (2/10).
Para wisudawan yang dapat
mengikuti wisuda drive thru

ini, diharuskan berdomisili
di area Gerbangkertosusila,
yakni Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo,
dan Lamongan.
Juga diwajibkan mengisi
formulir registrasi terlebih dahulu, untuk mendapatkan kode
urutan yang akan ditempel di
bagian depan kendaraan.
Kendaraan akan berjalan
sesuai rute yang ditentukan,
dan memasuki area penyerahan
ijazah di halaman gedung Rektorat ITS, sesuai dengan nomor
urut panggilan. Ketika penyerahan ijazah secara langsung,

Wisudawan dari Departemen Perencanaan Wilayah dan
Kota ITS yang mengikuti Wisuda ITS ke-124 secara daring.

hanya wisudawan yang diperkenankan turun dari kendaraan.
“Wisudawan yang telah
selesai menjalani prosesi wisuda
drive thru, diharapkan untuk
langsung kembali ke rumah
masing-masing,” imbau Rektor ITS periode 2019-2024 ini.
Wisuda kali ini diikuti 3.289
wisudawan yang terdiri dari
jenjang Diploma D3 dan D4
atau Sarjana Terapan, Sarjana
(S-1), Magister (S-2), dan Doktor
(S-3). “Sebanyak 949 orang di
antaranya, berhasil lulus dengan
predikat cumlaude,” ujar Ashari.
Karena jumlahnya yang

cukup banyak, kegiatan ini terbagi menjadi empat hari. Hari
pertama pada Sabtu (2/10)
diikuti oleh 839 wisudawan.
Hari kedua pada Minggu
(3/10) diikuti 818 wisudawan.
Hari ketiga wisuda yang akan
diselenggarakan pada Sabtu
(9/10) depan, akan diikuti
919 wisudawan. Sedangkan
untuk 713 wisudawan sisanya,
akan mengikuti prosesi pada
Minggu (10/10).
Hasil terbaik diraih oleh
Yang Ratri Savitri dari Departemen Teknik Sipil dengan
raihan IPK 3,97 untuk pro-

Wisudawan dari Departemen Manajemen Bisnis yang hadir
secara drive thru mengendarai motor listrik ITS GESITS.

gram Doktor. Perolehan IPK
yang sama yakni 3,97, juga
berhasil diraih oleh Rizki Hari
Kurniawan dari Departemen
Teknik Geomatika sebagai
lulusan terbaik program Magister. Dan lulusan terbaik
dari program Sarjana berhasil
diraih Davin Atmaja Lookman
dari Departemen Teknik Sipil,
dengan perolehan IPK 3,88.
Ashari juga menyampaikan sejumlah pesan pada para
wisudawan, yakni wisuda bukanlah langkah akhir dari citacita hidup.
“Melainkan awal dari ke-

hidupan di dunia nyata masyarakat. Jadi gunakan kompetensi
yang diperoleh dari kampus dengan sebaik-baiknya. Bangunlah
reputasi dengan empat karakter
utama, yaitu jujur, dapat dipercaya, komunikasi yang baik, dan
cerdas. Milikilah etika dalam
menjalani kehidupan sosial dan
profesional,” pesannya.
“Selalu perbaharui pengetahuan, belajar berpikir kreatif,
dan bertindak inovatif. Semoga
hal ini membawa keberkahan
bagi para wisudawan sendiri
dan seluruh masyarkat Indonesia,” pungkasnya. ● anto tse

Hanya peserta wisuda saja yang boleh turun dari kendaraan untuk menerima ijazah.

Sambut Hari Batik, Quest Hotel Darmo Surabaya Hadirkan Batik Tuban
SURABAYA (IM) - Pada
2 Oktober 2009, UNESCO
menetapkan batik sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya
Lisan dan Nonbendawi.
Sejak saat itu, diperingati
sebagai Hari Batik Nasional
sekaligus Hari Batik Sedunia.
Quest Hotel Darmo Surabaya turut memperingati Hari
Batik dengan menggandeng

Sri Widodo pemilik rumah
produksi Batik Gedog Dodot
Iro Tuban serta Fashion Designer dan Pengamat Kain Batik
Embran Nawawi (2/10).
Di area lobby Quest Hotel
Darmo Surabaya ditampilkan
beragam batik Tuban sekaligus demo memintal benang,
menenun dan membatik oleh
pengrajin, sehingga para tamu

bisa langsung menyaksikan.
Kegiatan ini berlangsung selama
satu Minggu kedepan.
Komunitas para ibu pecinta
kain batik juga hadir dan berkesempatan fashion show kain
batik Tuban.
Melly Aruni selaku Marketing Communication Quest
Hotel Darmo Surabaya mengatakan kegiatan yang digelar se-

Melly Aruni, Sri Widodo dan Embran Nawawi.

bagai upaya Quest Hotel Darmo
Surabaya turut melestarikan kebudayaan, salah satunya melalui
kain batik dengan menyediakan
tempat, memajang, dan menjual
di lobby hotel.
“Juga kolaborasi antara
hotel, pengrajin batik, dan
desainer Embran Nawawi agar
terus berkreasi dan berinovasi
menghasilkan karya batik, se-

Fashion show batik Tuban.

hingga semakin dikenal masyarakat luas,” imbuh Melly
Aruni.
Embran Nawawi mengatakan Batik Tuban memiliki
karakteristik yang unik karena
ditenun secara manual dan alat
tenun diikatkan pada pinggang
dan tiang rumah.
“Batik Tuban memiliki
motif seperti Daun Labu

meng gambarkan kesederhanaan, kemakmuran dan
kerukunan. Sedangkan Motif
Burung Hong melambangkan keagungan dan harapan,”
terang Embran Nawawi yang
juga dosen luar biasa Universitas Kristen Petra.
Sri Widodo selaku pengrajin
berharap batik makin disukai
masyarakat bertepatan pula

dengan peringatan Hari Batik
dan diadakan demo membatik di
Quest Hotel Darmo Surabaya.
Santi salah satu komunitas
pecinta kain batik mengatakan
sangat menyukai warna batik
Tuban yang khas biru. “Apalagi
kain batik Tuban sering dipakai
dan dipromosikan fashion designer Embran Nawawi,” ujar
Santi. ● vivi

Bersama komunitas pecinta kain batik.
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Masyarakat Tionghoa Peduli Bandung Selenggarakan
Donor Darah Kelima
BANDUNG (IM) Dalam rangka perayaan HUT
ke-76 PMI (Palang Merah
Indonesia), anggota Tim MTP
(Masyarakat Tionghoa Peduli)
Bandung yakni Yayasan Sosial Mutiara Kemakmuran
Sejahtera dan Yayasan Minnan Bandung, Rabu (29/10)
lalu menyelenggarakan donor
darah kelima di kantor sekretariat Yayasan Sosial Mutiara
Kemakmuran Sejahtera.
Turut hadir di kegiatan
tersebut, Wakil Ketua Yayasan
Sosial Mutiara Kemakmuran

Sejahtera Feng Qun xiong,
He Chun Yao, Lin Wen Xing,
pengurus Yu Shu Sheng, Feng
Qun Hua, Liu Guang Sheng,
Ruan Jin Nong, Ketua Kelompok Pemuda Guangzhao Liang
Bing Jiang, pengurus Yayasan
Minnan Bandung Yang Han
Ping, Huang Wen Han, Pimpinan MTP Bandung sekaligus
Ketua YDSP Herman Widjaja,
Koordinator MTP Bandung Dr
Djoni Toat, SH,MM, pengurus
Yayasan Harmonis Bandung
Chen Wen Xiong, Anggota
DPRD Bandung Uung, pengu-

rus PSMTI Jabar Xu Ren Wei,
Juliana H, Kelompok Pemuda
Hakka Yang Qin Yong serta
para relawan Kelompok Pemuda MTP Bandung.
Ketua Panitia Freddy C
dan Wakil Ketua Handaya
mengatur sekaligus memimpin
para relawan untuk bertugas
di posnya masing-masing. Sehingga lokasi kegiatan donor
darah berlangsung tertib dan
lancar hingga akhir kegiatan.
Sebanyak 134 orang
mendaftar diri untuk mendonorkan darahnya. Namun han-

ya 109 orang yang memenuhi
kualifikasi. Oleh sebab itu
dalam kegiatan donor darah ini
total hanya 109 buah kantung
darah yang diperoleh.
Tokoh yang datang untuk
meninjau kegiatan donor darah
antara lain Camat Babakan
Ciparay C Suparjo, Kapolsek
Babakan Ciparay Kompol
Anton.P, Ketua PMI Bandung
Adekoesjanto, Kepala Unit
Donor Darah DR Uke Muktimanah MH Kes dan lainnya.
Mereka berinteraksi dengan pihak terkait mengenai

berbagai hal di lokasi kegiatan
donor darah. Mereka amat
mengapresiasi penyelenggaraan berbagai kegiatan donor
darah yang diselenggarakan
oleh tim MTP Bandung.
Bukan hanya membantu
kebutuhan mendesak bank
darah PMI Bandung. Namun
juga mendidik dan memotivasi lebih banyak warga untuk
memahami bahwa donor darah
selain menyelamatkan nyawa
orang lain juga bermanfaat
bagi kesehatan diri sendiri.
Donor darah juga meru-

pakan perbuatan mulia. Hal ini
dapat dibuktikan dengan bertambahnya jumlah pendonor.
Namun semoga lebih banyak
warga kota yang memenuhi
syarat untuk bergabung dengan tim pendonor. Sehingga bank darah tidak akan
kekurangan pasokan.
Dan pasien yang membutuhkan transfusi darah dapat
diselamatkan dengan setetes
darah yang berharga.
Dalam kegiatan donor
darah tersebut, Pimpinan Bank
Sampoerna Zhan Lili secara

simbolis menyerahkan 300
paket cinta kasih kepada coordinator MTP Bandung Dr
Djoni Toat, SH,MM, Kapolsek
Babakan Ciparay Kompol
Anton.P dan tokoh lainnya.
Yang kemudian dibagikan
kepada masyarakat kurang
mampu yang terdampak pandemic Covid-19.
Dalam kesempatan tersebut Tarsono yang telah mendonorkan darahnya sebanyak
145 kali memperoleh penghargaan dan ucapan terima kasih
atas aksi mulianya. ● idn/din

Handaya secara simbolis menyerahkan paket Herman Widjaja (keenam dari kiri) menyerahkan hadiah kepada Liang Bing Jiang secara simbolis menyerahkan
cinta kasih kepada perwakilan PMI Bandung.
perwakilan pimpinan PMI Bandung sebagai terima kasih atas kerjasama paket cinta kasih kepada Kapolsek Babakan
Ciparay Kompol. Anton.P.
yang indah.

Zhan Lili menyerahkan paket cinta kasih kepada Tarsono
sebagai bentuk motivasi dan terima kasih.

Uung, pengurus PMI Bandung dan Camat Babakan
Ciparay C Suparjo berinteraksi.

KI-KA: Herman Widjaja, DR Uke Muktimanah MH Kes,
Adekoesjanto, Dr Djoni Toat, SH,MM dan tokoh lainnya
berinteraksi.

KI-KA: He Chun Yao, Ping Qun Xiong, Yang Han Ping,
Handaya, Lin Wen Xing saat diwawancarai wartawan.

Seluruh anggota tim MTP Bandung berfoto bersama seusai kegiatan donor darah.

Mengenang Kongzi (Confucius) dan Ajarannya*
S E B E N TA R L A G I
KITA - terutama umat Khonghucu, akan memperingati Hari
Kelahiran Sang Nabi (Zhisheng Dan) ke 2572, yang jatuh
pada 27 bulan 8 tahun 2572
Kongzili (Tahun Kongzi atau
Imlek) atau 551 sM. Tahun ini
bertepatan 3 Oktober 2021.
Kongzi, Kongfuzi, Khonghucu atau Confucius lahir di
desa Chang Ping, kota Zou Yi,
Provinsi Shandong, Tiongkok
sekarang. Wafat tahun 479
sM, dimakamkan di Kong
Lin, Kompleks Pemakaman
Marga Kong, di kota Qufu,
Shandong, Tiongkok. Setiap
hari, khususnya hari-hari besar,
banyak wisatawan domestik
dan mancanegara hadir di
sana. Apalagi saat ini sudah
dibangun kawasan khusus,
lengkap dengan hotel dan aneka sarana untuk mengenang,
melestarikan dan mengembangkan ajaran Khonghucu
dalam skala besar.
Bercerita tentang ajaran
Khonghucu, tak bisa berhenti
pada sosok pribadi Confucius
semata, karena pengaruhnya
yang begitu dalam dan luas
terhadap pola pikir, budaya,
moralitas, spiritualitas dan
sejarah Tiongkok sendiri.
Bicara ajaran Khonghucu
juga tak lepas dari rangkaian
tokoh-tokoh pendahulu yang
lahir 2.500 tahun sebelum kelahiran Kongzi sendiri. Ini tak
lepas dari peran Kongzi sendiri
yang menggali, mengangkat,
meneruskan, memperbaharui, dan memperkaya ajaran
para bijak pendahulunya. Dan
karena interaksi ajaran tersebut
sudah berlangsung 5000 tahun

lebih tanpa putus dengan sejarah Tiongkok, maka muskil
memisahkan budaya Tionghoa, sejarah Tiongkok dengan
ajaran Khonghucu.
Pada saat kita memperingati hari kelahiran orang besar,
seorang nabi, tentunya tak
boleh berkutat pada persoalan
seremonial belaka. Lebih bijak
dan bermanfaat bila digunakan
untuk mendalami dan menarik
manfaat dari pikiran dan ajarannya yang universal, bernilai
tinggi dan terbukti tetap relevan dan lestari teruji zaman.
Banyak kearifan yang bisa
dipetik dari Kongzi yang bisa
kita gunakan untuk memperbaiki diri dan kehidupan kita,
baik sebagai pribadi maupun
bangsa, antara lain :
1. Agama dan Kemanusiaan
Dalam pandangan Khonghucu, agama (Jiao) adalah
bimbingan yang diberikan bagi
manusia agar bisa kembali ke
Jalan Kebenaran Tuhan atau
Jalan Suci (Dao). Ditegaskan
bahwa Dao yang dimaksud
haruslah selaras dengan Kebajikan (De), yang salah satunya harus senafas dengan Ren
(Cintakasih, Perikemanusiaan).
Ditegaskan lebih lanjut bila
ada “Dao” yang tidak selaras
dengan Perikemanusiaan, jelas
itu bukanlah Dao yang sejati.
Dengan kata lain menjadi jelas
bahwa agama haruslah sejalan
dengan Perikemanusiaan. Bila
agama-agama bisa dijalankan
dengan benar, niscaya hakikat Kemanusiaan sejati akan
terwujud dengan sendirinya
-tentu ini senafas dengan sila
kedua Pancasila. Bila tidak, ada

yang salah di dalam pemahaman keagamaan kita. Agama
sejati tidak akan menjauhi
Kemanusiaan.
2. Hubungan Antaragama,
Antarmanusia
Pada satu kesempatan
Kongzi menegaskan bahwa
inti Jalan Suci yang dibawakannya adalah Zhongsu, Setia
tegak lurus pada Tian (Tuhan)
dan Tepasalira pada sesama,
serta menekankan keselarasan
dan keharmonisan hubungan
Tian-Di-Ren (Tuhan, Bumi/
Semesta dan Manusia). Di
empat penjuru lautan (dunia)
semua manusia adalah saudara. Maka menjadi manusia
yang mencintai, menghargai,
dan menghormati sesamanya
adalah sebuah keharusan. Apa
yang diri sendiri tidak mau
diperlakukan, jangan perbuat
pada yang lain. Agama, Kitab
Suci, harus digunakan untuk
berbuat Kebajikan pada sesama, karena hanya oleh Kebajikan saja Tuhan berkenan (Wei
De Dong Tian, yang disingkat
menjadi Salam Kebajikannya

para penganut agama Khonghucu). Jalan Suci tidaklah satu,
dan meski berbeda, tak perlu
saling diperdebatkan. Seorang
Junzi, insankamil (beriman
dan berbudiluhur) dapat hidup
rukun meski tidak dapat sama.
Sebaliknya xiaoren (nirbudi)
tak bisa rukun meski bisa sama.
3. Persatuan, Keadilan
Bagi Kongzi Persatuan dan
Keadilan adalah dua hal yang
saling berkaitan dan harus
ditumbuhkan bersama-sama.
Tak mungkin Persatuan akan
terwujud atau lestari bila tidak ada Keadilan. Sebaliknya
tak mungkin Keadilan akan
diupayakan sungguh-sungguh
bila Persatuan dianggap tidak
penting. Membangun Persatuan tanpa sungguh-sungguh
membangun Keadilan dan sebaliknya, seperti menggantang
asap atau menanti datangnya
bulir airmara menjadi butiran
berlian. Tanpa ada kesungguhan, impian akan Persatuan
dan Keadilan adalah impian
abadi yang tak pernah akan terwujud. Dalam satu kesempatan

Kongzi menegaskan bahwa,
“Bila ada Keadilan tak akan ada
masalah Persatuan, dan bahkan
takkan ada Kesejahteraan”.
Kesejahteraan yang dimaksud
di sini sangat relatif, terutama
dalam skala atau ukuran.
4. Kepemimpinan, Pemerintahan
“ H a k i k a t Ke p e mimpinan adalah meluruskan”, kata Kongzi suatu saat.
“Bila seorang pemimpin benarbenar lurus, siapa berani tidak
lurus?”. Seorang pemimpin
akan Berani untuk meluruskan,
hanya dan hanya bila diri Sang
Pemimpin itu sendiri telah
lurus.
Bila belum lurus, mana bisa
Berani memaksa bawahannya
untuk lurus? Ibaratnya tak
mungkin sapu kotor digunakan
untuk menyapu lantai agar bersih. Namun bila diri Sang Pemimpin bisa menjadi teladan,
maka ia telah menjelma seperti
Bintang Utara, yang menjadi
pedoman bagi semuanya.
Bila seorang Pemimpin telah lurus, maka ia

akan meraih Kepercayaan
rakyat atau mereka yang dipimpinnya. Dengan Kepercayaan
yang didapat inilah yang akan
membuat rakyatnya patuh
tunduk menurut. Dalam bahasa tamsil Kongzi berkata,
“Kebajikan Pemimpin laksana
angin, Kebajikan rakyat laksana rumput. Kemana angin
bertiup, ke sanalah rumput
tunduk mengarah”.
Dijelaskan lebih lanjut bahwa dalam menentukan
struktur pemerintahan dan
para pembantunya ada pedoman baku untuk berpegang
pada “membenarkan namanama”. Setiap pos jabatan
harus jelas fungsi dan tanggung jawabnya, tidak boleh
tumpang tindih, dan orang
yang bertanggung jawab di
setiap pos diseleksi secara ketat
karakter dan kemampuannya
(meritokrasi). Kepada mereka
diberi bimbingan atau arahan
yang cukup, dan setiap prestasi
dihargai secara tepat. Yang
menyimpang dikenai sanksi
yang tegas, meski tidak boleh
sewenang-wenang.
5. Pendidikan, Semangat
Belajar, dan Pembaharuan
“Ada pendidikan
tiada perbedaan. Tak ada diskriminasi dalam pendidikan”,
tegasnya. Pendidikan yang
baik akan membuat rakyat
bangkit harga dirinya. Selama hidupnya Kongzi sendiri
mempunyai 3.000 murid dari
berbagai kalangan. Siapapun
yang berniat belajar, akan
dididiknya sungguh-sungguh,
terus diperdalam dari satu titik
menjadi dua tiga, empat titik.
Dari satu titik, menjadi garis,

bidang dan ruang.
Bukan berhenti di sini saja,
tetapi harus selalu bersemangat
belajar sampai akhir hayat, dan
terus diperbaharui agar baharu
selamanya. Berhenti berarti
mati atau ketinggalan, karena
dunia dan kehidupan selalu
bergerak maju.
Masih sangat banyak
ajaran dan kearifan yang diwariskan Kongzi, termasuk untuk
move on tidak terjebak pada
romantisme atau persoalan
masa lalu. Namun kalau lima
hal di atas benar-benar dapat
dipraktikkan secara konsisten,
niscaya sebuah negara akan
segera mencapai taraf kesejahteraan dan keharmonisan yang diharapkan. Agama
benar-benar dihayati secara
benar tidak menyimpang atau
berlebihan, kebersamaan teguh
berdiri, pemimpinnya dipercaya, pemerintahan berjalan
baik dan efektif, serta pendidikan mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang siap
menghadapi tantangan setiap
zaman.
Selamat merayakan
Zhisheng Dan (Hari Lahir
Nabi Kongzi) ke 2572 bagi
umat Khonghucu dan warga
yang merayakannya. Selamat
menimba Kearifan Kongzi
yang tak pernah lekang dimakan zaman. **
Oleh Budi S. Tanuwibowo (Ketua Umum Dewan Rohaniwan/Pengurus
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Indonesia) dan Wakil Ketua
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