Memorandum SESI

Februari 2012

Kepada Perwakilan SES Nasional
cc WSA, Perwakilan Zona; Para Pengurus Nasional dan Konsilor Kejiwaan; Ketua Umum
Perihal: Kegiatan SESI Terkini
Memo ini meliput kegiatan SESI terkini dan meringkas seluruh kegiatan SESI sejak Kongres Dunia 2010
dan Rapat WSC Juni/Juli 2011 di Rungan Sari. Seiring bertambah-eratnya kerja sama antara SESI dan
badan-badan SES Nasional, kami akan senantiasa mengirimkan berita-berita terbaru setiap kali ada
perkembangan.
Sejak terbentuknya SESI pada Kongres Dunia secara khusus kami meluangkan waktu untuk
mengumpulkan ceramah-ceramah YM Bapak tentang enterprise seperti yang dikehendaki oleh Kongres.
Pada awal nya kami kurang paham tentang apa peran SESI sampai terbentuknya dokumen ini, dan
disetujui oleh WSA. Dokumen ini terbentuk dalam setahun, dan bukan pekerjaan yang mudah untuk
meninjau-ulang lebih dari dua ratus ceramah Bapak serta meninjau-ulang masukan dari semua Kongres
Dunia yang lampau yang membahas pokok bahasan ini, kemudian menyaringnya hingga mendapat
ringkasan yang terpadu. Laporan akhir nya dapat dibaca di website kami pada:
www.subudenterprise.com. Pada laporan ini terdapat 9 halaman ringkasan dan analisa pembahasan
mendalam tentang bagaimana cara memulai suatu perusahaan dan cara menghindari kegagalan, semua
mengacu pada ceramah YM Bapak. Ada catatan tambahan sebanyak 26 halaman tentang kutipan yang
diacu, masing-masing terhubung ke ceramah YM Bapak selengkapnya di www.subudlibrary.net.
Dibawah ini adalah ringkasannya:
1. Jika menginginkan Subud untuk bertumbuh dan mendapat tempat yang layak didunia, kita harus
menunjukkan bukti dari hasil latihan agar dunia dapat melihatnya. Untuk mencapainya kita harus
membuat proyek sosial dan kemanusiaan yang signifikan yang juga ditunjang oleh usaha
enterprise.
2. Dengan cara ini Asosiasi kita akan menjadi mandiri dan berswadaya dalam memenuhi
kewajibannya pada para anggota - untuk memastikan anggota mempunyai akses ke latihan;
untuk membangun Rumah Subud yang layak; untuk mengadakan gathering secara berkala,
untuk mengadakan kongres dengan biaya registrasi yang terjangkau bagi seluruh anggota, untuk
biaya perjalanan PP, dan lain-lain.
3. Kita tidak bisa melaksanakan tujuan ini jika masing-masing dari kita melakukannya sendirisendiri. Jika kita menginginkan Subud untuk bertumbuh dan berkembang kita harus
mengumpulkan para ahli serta sumber daya keuangan yang ada dalam Perkumpulan kita ini dan
bersama-sama membangun proyek-proyek penting.
4. Organisasi Afiliasi dan Wing di bentuk untuk memfasilitasi proses ini pada bidang dan ranahnya
masing-masing. Sedangkan SES ranahnya adalah pengembangan enterprise.
Laporan menggaris bawahi visi yang telah YM Bapak berikan kepada kita tentang diadakannya
proyek-proyek dan enterprise-enterprise yang lebih besar:
5. Bapak telah memberikan contoh kepada kita, pertama melalui didirikannya sebuah Bank Subud
pada tahun 1971, kemudian memotivasi kita untuk mendirikan bisnis-bisnis Subud yang
substansial dan setelah itu mendirikan S.Widjojo Centre diakhir tahun '70an serta kemudian
adanya Pusat Internasional (yang diwakili oleh Anugraha), dan kemudian tugas penting untuk
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6.

7.

8.

9.
10.

mengembangkan Kalimantan Tengah, dan lain-lain. Pada saat yang sama Bapak juga terus
menerus mempertanyakan kepada kita, mana sekolah-sekolah yang substansial, rumah sakit dan
rumah jompo yang senantiasa beliau himbau kepada kita untuk dibangun?
Jelas bahwa proyek-proyek ini adalah suatu bentuk yang berbeda dari enterprise pribadi yang
sudah dijalankan oleh satu atau beberapa anggota Subud. Meski dapat dipahami bahwa kita
tentu ingin mendukung enterprise (baik itu dengan profit maupun non-profit) milik individu
anggota, kita juga harus memusatkan upaya melalui pemanfaatan bakat yang dikombinasikan
dengan ketrampilan dan sumber daya keuangan yang tersedia di dalam Asosiasi kita, dengan
cara kolaboratif sedemikian rupa hingga kita dapat mengerjakan proyek-proyek yang lebih besar.
Bapak menekankan bahwa memulai proyek-proyek sosial yang substansial dan proyek-proyek
kemanusiaan serta enterprise amatlah fundamental untuk pengembangan Subud di dunia, maka
kegiatan-kegiatan seperti itu perlu didukung oleh Pengurus Subud pada semua tingkatan.
Bapak menekankan bahwa aktivitas skala besar ini - yang didukung melalui donasi atau investasi
dari para anggota perlu diawasi oleh badan pengawas mandiri yang berkompeten agar tercapai
tujuan yang telah ditentukan. Pada saat yang sama, enterprise - enterprise tersebut di kelola dan
diatur secara independen oleh Asosiasi kita sendiri.
Laporan mencatat bahwa kita tidak mampu melembagakan dan menjalankan visi YM Bapak
karena berbagai alasan.
Lebih lanjut ditetapkan bahwa kita mengetahui adanya keterbatasan dana pada semua tingkatan
dalam Asosiasi kita ini.

Response SESI adalah mencari cara praktis untuk melakukan peremajaan visi yang Bapak telah berikan
kepada kita
1. Kami mendedikasikan diri pada tujuan awal didirikannya SESI, yaitu untuk membantu WSA,
badan-badan Wing dan Afiliasi, serta Para Pengurus dari berbagai tingkatan, untuk
mempertimbangkan bagaimana mereka dapat mengumpulkan para tenaga ahli untuk
membentuk enterprise Subud yang signifikan dari sekelompok ahli yang dengan sukarela turut
bergabung, baik untuk proyek ber-profit atau non profit, dan untuk membantu menetapkan
fungsi pengawasan untuk mengatur mereka
2. Peran kami pada SESI adalah untuk mendukung proses ini, bukan untuk menjalankannya sendiri.
Apa yang kami lakukan adalah untuk membantu Pengurus, baik WSA maupun Pengurus Nasional
untuk memahami peran mereka dan memotivasi bahwa mendirikan enterprise serta karya-karya
sosial semacam ini adalah bagian penting dari kegiatan Asosiasi kita dan seluruh jajaran
Pengurus serta para anggota dari berbagai tingkatan
3. Kami sampaikan disini bahwa bukan niatan Asosiasi untuk memiliki sendiri enterprise-enterprise
Subud tersebut. Peran Asosiasi adalah untuk memahami pentingnya secara aktif bekerja untuk
mengumpulkan para anggota yang memiliki ketrampilan dan bakat untuk merencanakan dan
melaksanakan bisnis mereka. Setelah terbentuk, bisnis ini akan dimiliki oleh para pemegang
saham yang kemudian akan menunjuk Badan untuk menjalankan usaha tersebut. Pada sektor
non-profit "kepemilikan" akan ditangani oleh Badan yang sesuai.
Sampai saat ini:
1. Kami menyadari bahwa tidak realistis berharap enterprise-enterprise baru baik berskala nasional
maupun internasional bermunculan diseluruh dunia dalam semalam. Kami pahami keraguan dan
ketidak-pastian tetap ada. Kami hormati ini semua. Kami hormati masing-masing negara akan
mengembangkan strategi dan tujuan SES nya sendiri. Peran kami adalah untuk mendukung
strategi tersebut. Kami juga berharap beberapa negara berkomitmen untuk mendirikan beberapa
enterprise Nasional, yang bertujuan unutk mengumpulkan para anggotanya yang memiliki
keahlian bisnis riil untuk bersama-sama mencari jalan untuk meningkatkan keuangan nasional
mereka dan prospek untuk membiayai karya-karya sosial dan kemanusiaan melalui enterpriseenterprise yang menguntungkan. Forum seperti ini akan mendorong adanya kelompok kerja yang
akan menghasilkan suatu studi kelayakan dan perencanaan bisnis yang untuk kemudian dapat
diterapkan setelah disetujui melalui bantuan badan SES nasional dan/atau SESI.
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2. Di Indonesia SESI telah membantu menciptakan suatu kelompok kerja yang mengembangkan
sebuah studi kelayakan yang bertujuan untuk menciptakan suatu bisnis mandiri yang dimiliki
oleh Subud dalam bidang keuangan. Sebagai langkah awal, kami berharap ini akan mendukung
pengembangan enterprise di Kalimantan. Kemudian selanjutkan kami berharap ini dapat
berkembang di seluruh dunia. Untuk sementara kami menyebut bisnis ini FinCo. FinCo dirancang
untuk mendukung pengembangan enterprise lebih lanjut dan, melalui suatu pembagian
keuntungannya, untuk mendukung pekerjaan SESI juga. Pada dasarnya kami melihat SESI
sebagai yang mempelopori konsep Pengurus dan Afiliasi/Wing, pada semua tingkatan, bekerja
untuk membentuk enterprise untuk mendukung kebutuhan keuangan masing-masing.
Pendekatan ini telah disetujui oleh WSC dan WSA. Jika studi kelayakan mempertunjukkan itu
adalah suatu perusahaan sehat, sebuah kelompok awal investor akan diminta untuk membentuk
suatu kelompok kerja untuk menerapkan itu. Kami berharap WSA dan SESI akan membantu
membentuk suatu Badan Pengawasan untuk enterprise ini dalam berkonsultasi dengan para
pemegang saham nya. Kemudian kami juga berharap untuk bekerja bersama dengan WSA untuk
mendukung pengembangan enterprise berskala internasional yang dapat lebih lanjut mendukung
kebutuhan pembiayaan Asosiasi internasional kita.
3. Kami akan tetap memberi dukungan kepada enterprise pribadi anggota Subud melalui hubungan
kami dengan Perwakilan SES Nasional dan melalui website SESI. Lebih lanjut kami akan
mengembangkan website kami, termasuk tambahan database Subud yang berisi para tenaga ahli
yang berkenan untuk menawarkan keahlian mereka pada enterprise Subud atau enterprise milik
anggota Subud; sebuah forum untuk blog dan diskusi; tempat dimana enteprise-enterprise dapat
mempromosikan diri mereka atau mencari bantuan yang bukan berupa keuangan atau teknis.
Kami berharap Perwakilan SES Nasional akan membantu kami untuk mengelola website ini agar
bermanfaat bagi enterprise-enterprise nasional di negara mereka masing-masing dengan cara
menyediakan kerjasama antara website dan enterprise nasional. Di masa datang kami mungkin
dapat membantu negara-negara individual untuk menawarkan website SESI dalam bahasa
setempat. Saat ini kami menambahkan link dari website SESI ke situs SES nasional.
4. Kami sudah mendirikan Asosiasi Sinar Investor di Indonesia untuk bertindak sebagai penghubung
antara Kalimantan Gold Corporation ( KGC) dan para pemegang sahamnya - dan untuk
membantu kita saling jaga adanya kemungkinan kekhilafan dan mendukung upaya kolektif kita di
Kalimantan
5. Kami sudah membuat Jasa Layanan Web di Jakarta - bekerjasama dengan WSA - menyediakan
jasa pembuatan web dengan murah, dan juga tengah mengerjakan database WSA yang berisi
keanggotaan dan Pengurus Nasional serta sumbangan mereka dan program penggalangan dana.
Kami, SESI, amat terbuka untuk berbagai proposal dan usulan tentang bagaimana kita dapat mendukung
serta memenuhi kebutuhan badan SES nasional lebih baik lagi; dan bagaimana kita dapat fungsi lebih
baik sebagai SES Internasional.
Kita berniat untuk memperluas Badan SESI dan juga mencari anggota yang memiliki keahlian dibidang
perbankan/keuangan untuk membantu kami mengatur dan mengembangkan website kami

Ruslan Morris, Koordinator -- rrmorris@clubbali.com
Rashad Pollard, Komunikasi -- pollardrr@aol.com

