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Saya mencoba memenuhi permintaan 
Rektor Universitas Pancasila dan 
editor buku ini menulis tentang peran 
Universitas. Ada kebutuhan untuk 
menjelaskan kepada masyarakat apa 
yang sebenarnya menjadi 
keistimewaan alumni Universitas 
Pancasila dibandingkan dengan 
Perguruan Tinggi yang lain. Dalam hal 
kurikulum, semuanya harus sesuai 
dengan ketentuan Pemerintah. 
Akhirnya yang menentukan adalah 
feedback perusahaan atau instansi 
dimana alumni bekerja dan bagi yang 
berwiraswasta adalah karirnya di 
masyarakat. 

Yang bisa diusahakan universitas 
adalah melengkapi pendidikan formal 
dengan kegiatan ekstrakurikuler 
bersifat pilihan dengan ilmu 



kehidupan (life science and skill) dan 
cara melatihnya karena selain 
kehidupan profesional, mereka harus 
membangun keluarga dan kehidupan 
sosial yang sukses. 

  



Universias membuka peluang bagi 
yang merasakan pentingnya untuk 
bertemu dan berinteraksi lebih 
mendalam dengan para kontributor 
buku ini yang mempunyai wawasan 
dan pengalaman luas di berbagai 
bidng kehidupan. 

Saya teringat salah satu kekhasan 
yang dimiliki teman saya Romo J.B. 
Mangunwijaya (1929-1999), yakni the 
lateral thinking, berpikir nggiwar, 
keluar dari mainstream umum. Gaya 
berpikir nggiwar menghasilkan 
analisis dan solusi yang tidak terduga 
dan niscaya menggertak, menantang, 
kreatif-produktif, pragmatis, dan 
aplikabel. 

Bunga rampai ini menempatkan 
premis perguruan tinggi (universitas) 
sebagai pusat peradaban. 



Mainstream tentang premis itu 
berangkat dari kondisi riil yang 
dihadapi lembaga pendidikan tinggi 
menyangkut realitas yang ada (what 
is) dan realitas yang harus 
dikembangkan (what should). 

Kondisi yang aktual berkembang 
ditempatkan sebagai tantangan terus 
berjuang, berusaha mencapai taraf 
seperti yang dicapai oleh negara dan 
bangsa yang lebih dulu maju. 
Kemajuan suatu universitas, tidak 
hanya diukur dari aspek kesuksesan, 
tetapi juga dari penyelenggaraan 
harmonisasi berbagai ilmu menjadi 
satu kesatuan untuk 
mengembangkan kemanusiaan 
(Driyarkara : homonisasi dan 
humanisasi). 



Pernyataan di atas ditegaskan 
oleh Edward Shills, bahwa komitmen 
universitas semata-mata bukan untuk 
tujuan kemanfaatan praktis. 
Pendekatan lembaga pendidikan 
hanya mengutamakan kemanfaatan 
praktis – taruhlah dalam 

  



konteks pemisahan tegas antara 
Kementerian Dikbud dan 
Kementerian Riset dan Dikti – 
merupakan kepincangan cara 
berpikir tentang lembaga pendidikan 
tinggi. Sebab selain bertugas 
menyiapkan tenaga kerja yang siap 
bertempur di lapangan masyarakat, 
lembaga pendidkan tinggi lewat staf 
guru besarnya punya tugas 
mengembangkan disiplin ilmu yang 
diembannya, tidak untuk tujuan 
kemanfaatan praktis saja tetapi demi 
kemajuan dunia kemanusiaan yang 
seharusnya (what should). 
Harmonisasi dalam ilmu-ilmu yang 
dikembangkan oleh kisi-kisi fakultas 
itu meminjam kata kunci buku ini 
sebagai “tarian hubungan 
tersembunyi hidden connections 



antara berbagai fenomena, disiplin 
ilmu pengetahuan”, ibarat orkestra 
untuk meningkatkan harkat dan 
martabat manusia dan kemanusiaan. 

Mainstream pendekatan yang 
lazim itu diterobos oleh cara berpikir 
nggiwar. Tidak secara ekstrem 
sebagai penemuan kebenaran lewat 
kekeliruan, mengutip pendapat Karl 
Popper, tetapi lebih sebagai tawaran 
komplementer sebuah usaha menari 
bersama dan memberikan kontribusi 
positif pada pengembangan tugas 
lembaga pendidikan tinggi. Diramu 
dalam artikel-artikel pendek tentang 
neuro-science, yang sekaligus 
menawarkan cara berpikir bahwa 
perkembangan otak manusia tidak 
selesai terbentuk hingga umur 5 
tahun sehingga perlu sebagai bagian 



utuh dari upaya pengembangan 
harkat dan martabat manusia, 
ditawarkan ilmu pendidikan neuro-
education. 

Mengutip Prof. Conny Semiawan, 
hasil riset neuroscience 
menunjukkan faktor pentign 
pengembangan otak terus bisa 
dilakukan yang tidak hanya 
mengubah fungsi otak, tetapi juga 
fungsi struktur kognitif (Kompas, 15 
September 2015). 

Sebagai bagian dari kelengkapan 
itulah buku ini menawarkan berbagai 
cara praktis neuro-education. Di 

  



antaranya olahraga Tai Chi, 
permainan musik, yang berbasis 
neuroplastisitas, ternyata 
membeirkan dampak yang berbeda 
pada otak dan pembangunan karakter 
dbanding dengan yang berdasarkan 
kecepatan, kekuatan, dan 
pembentukan otot untuk mencapai 
lebih cepat (Citius), lebih tinggi 
(Altius), dan lebih kuat (Fortius) 
menjadi Number One. 

Kehidpan bersama kia, demi 
harmoni, memerlukan sikap gotong 
royong “We are One” seperti yang 
dipupuk melalui berlatih angklung, 
karawitan, tari saman, poco-poco, 
mocopat, dan sebagainya. 

Kegiatan di atas bersifat 
komplementer bagi pengembangan 
ilmu-ilmu sehingga niscaya 



berperanan dalam ikut serta 
memperkaya sisi tugas pendidikan 
tinggi sebagai bagian dari 
pembudayaan masyarakat. 

Menurut saya, usulan konkret 
buku ini, yakni diselenggarakannya 
semacam kursus bagi dosen dan 
mahasiswa dalam hal neuri-education 
lewat berbagai sarana itu, tidak 
mengurangi kewibawaan ilmiah yang 
dimiliki lembaga pendidikan tinggi. 
Tugas pendidikan tinggi yang tidak 
hanya menyampaikan informasi yang 
ilmiah kepada mahasiswa, tidak juga 
memenuhi kepentingan dunia kerja, 
tetapi juga mengembangkan diri 
sebagai masyarakat ilmiah. 

Berpikir nggiwar itu menyentak 
dengan sasaran pokok meletupkan 
gagasan pokok. 



Adagium itulah yang saya lihat 
dalam 38 artikel ini. Tentu penjelasan 
dan analisis mendalam tidak relevan 
untuk sebuah buku advokatif dan 
tujuan khusus “membangun 
kesehatan melalui gerak-pikiran-
musik” semacam ini. Untuk keperluan 
ilmiah sehingga tawaran menjadi 
marketable atau bahkan bisa kontra 
produksi, penelitian neuro-science  

  



menjadi keniscayaan yang memang 
sudah menjadi syarat supaya 
Perguruan Tinggi bisa menjadi pusat 
peradaban. 

Begitu juga jangan diharapkan 
uraian tentang besarnya tantangan 
ketertinggalan yang dihadapi 
lembaga pendidikan tinggi di 
Indonesia yang berhadapan dengan 
negara lain. Taruhlah contoh orang 
Indonesia. Ternyata, Indonesia 
merupakan pengguna Facebook 
terbesar ke-4 di dunia dan Jakarta 
adalah kota Twitter paling aktif di 
dunia. Sebuah penelitian tahun 2014, 
menunjukkan Korea Selatan sebagai 
negara dengan pendidikan terbaik di 
Asia, diikuti Jepang, Singapura, dan 
Hongkong. Indonesia duduk di urutan 
terendah karna dari 40 negara tidak 



ada satu pun universitas di Indonesia 
masuk dalam 100 universitas teratas 
di Asia. 

Menurut saya bunga rampai ini 
berhasil menghentakkan mainstream 
cara berpikir kita tentang 
pengembangan lembaga pendidikan 
tinggi. Berpikir nggiwar memang 
tidak pelru analisis mendalam, 
apalagi dalam bentuk bunga rampai, 
yang memang tidak perlu dlaam arus 
tujuan pokok menawarkan semacam 
cara pengembangan neuro-education 
guna memperlancar proses neuro-
plastisitas fungsi otak manusia. 
Adanya sebuah lembaga pendidikan 
tinggi, katakan universitas 
melakukan uji coba – tidak perlu 
sebagai salah satu Mata Kuliah Dasar 
Umum tetapi semacam training 



komplementer – niscaya akan 
memperkaya fungsi universias 
mengembangkan kewibawaan 
ilmiahnya. 

 

Ya, mengapa tidak?v 
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