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Abstract 

 

Dua puluh tiga tahun 

lagi kita tiba di 100 

tahun Negera Kesatuan 

Republik Indonesia 

(NKRI), kita bertambah 



usia 23 tahun dan apa 

yang harus kita 

waspadai dan 

persiapkan sebagai 

Neurologist Indonesia, 

oleh karena kehidupan 

manusia selalu 

berubah, hari esok akan 

berbeda dengan hari ini. 

Perubahan manusia 

dari waktu ke waktu 



terpengaruh alam 

sekitarnya perubahan 

perilaku manusia 

sebagai akibat 

perkembangan ilmu dan 

teknologi  ciptaan 

manusia itu sendiri. 

Hari ini fakta yang 

terjadi, kemarin 

sejarah, kemarin dan 

hari ini merupakan 



landasan kehidupan 

esok yang lebih baik 

dan lebih bermanfaat. 

Dengan berbekal 

kemarin, hari ini dan 

esok adalah multak 

bekal utama kita ke 

masa depan. Masa 

mendatang adalah 

suatu kemungkinan dan 

secara perhitungan 



statistic yang kita 

sepakati, masa depan 

bukan fakta akan tetapi 

suatu ketidak pastian, 

suatu imajinasi karya 

jejaring otak.  

Otak manusia 

mempunyai 

kemampuan dalam 

kehidupan nyata 

maupun imajiner 



dengan variasi 150-200 

Triliun dan pemanfaat 

kehidupan manusia 

dengan sekitarnya 

diselenggarakan oleh 

jejaring otak yang telah 

terbentuk seiring 

dengan proses belajar-

mengajar dan interaksi 

dengan alam 

sekitarnya, individu, 



kelompok, ethnis, ras, 

agama, kepercajaan 

disertai pula dengan 

dampak perkembangan 

ilmu dan teknologi yang 

diciptakan oleh 

manusia sendiri. 

Ketidak pastian atau 

prakiraan masa yang 

akan datang adalah 

hasil imajinasi 



kemampuan otak 

(brain) dan penyatuan 

pendapat dengan ilmu 

neuroscience (jejaring 

sel otak – Neural 

Network) serta 

disepakati oleh semua 

pihak  : individu, 

keluarga, kommunitas, 

ethnic, ras, agama, 

kultur budaya, bangsa 



dan negara serta pula 

berbagai 

konsekuensinya. 

Perjalanan untuk 

mencapai 100 tahun 

NKRI, tidaklah berjalan 

secara linier akan 

terjadi sangat majemuk 

dan kompleks serta 

penuh dengan risiko 

dengan berbagai 



konsekuensinya 

bermasyarakat, 

berbangsa dan 

bernegara. Indonesia 

suatu bangsa yang 

sangat majemuk terdiri 

berbagai sub-ethnic 

dengan berbagai 

Bahasa maupun 

dialognya disertai 

berbagai daerah yang 



berbeda geografi, 

kekayaan di buminya, di 

airnya dan kultur 

budayanya serta 

kepercayaannya. 

Untunglah pemimpin 

bangsa Indonesia telah 

menyiapkan Pancasila 

dan Bhinneka Tunggal 

Ika sebagai filsafat 

nasional Indonesia 



dengan tujuan 

menyatukan pendapat 

untuk hidup bersama 

secara damai dan 

sejahtera sebagai hasil 

bahwa setiap insan 

Indonesia dalam 

kondisi sehat, bahagia, 

beradab dan 

bermartabat serta 



panjang umur dan 

produktif. 

Otak dan jejaringannya 

berfungsi terus 

menerus sepanjang 

hidup, sepanjang 

waktu, berbagai 

kondisi, dalam kondisi 

sakit-sehat-senang-

bahagia-sedih-

menderita-iri-marah dll.  



Stimulasi sekitarnya 

akan direspon oleh otak 

sesuai dengan fungsi 

jejaring yang telah 

terbentuk akibat proses 

belajar-mengajar dan 

interaksi dengan 

lingkungannya. Sistem 

pendidikan yang tepat 

akan mewujudkan 

Sumber Daya Manusia 



(SDM) unggul serta 

mampu memanfaatkan 

Sumber Daya Alam 

(SDA) tempat dia 

hidupnya. Diharapkan 

sepanjang hidup tetap 

produktif sesuai 

dengan 

kemampuannya.  

Dengan perkembangan 

Ilmu dasar Kedokteran, 



yaitu Era genomic dan 

proteomic setiap 

perubahan fisiologis 

maupun patologis  

dalam tubuh manusia 

dengan seiring 

perkembangan 

teknologi Kedokteran 

dapat di deteksi secara 

epigenetic dan expressi 

neuro proteomicnya. 



Bahkan kemampuan 

serta kapasitas setiap 

individu sudah dapat 

dan mampu 

diperkirakan. Sangatlah 

diperlukan data digital 

upaya untuk 

pembentukan SDM 

unggul-berkualitas-

beradab dan 

bermartabat seiring 



dengan perkembangan 

Ilmu Teknologi 

Kedokteran dan 

Kesehatan serta ilmu 

ilmu lain dan nilai 

kehidupan manusia 

yang selalu berubah 

seiring dengan 

perubahan 

lingkungannya. 



Dengan tantangan 

pencapaian 

perkembangan ilmu 

Neurologi Dasar dan 

perubahan secara 

sangat dinamis serta 

sangat kompleks dari 

Ilmu Neurologi Terapan 

saat ini dan mendatang, 

penilaian keadaan 

sehat dan produktif 



maupun keadaan sakit 

serta tidak produktif 

dan segala 

konsekuensinya. 

Merupakan hal yang 

sangat penting dan 

mutlak diketahui serta 

membahagiakan diri 

sendiri orang lain 

bahkan kita semua. 

Apalagi oleh 



penyandang profesi 

luhur Neurologist 

Indonesia yang wajib 

mengenal dengan baik 

SDM unggul-produktif, 

pola hidup sehat, 

lingkungan sehat, 

sehat-panjang umur-

selalu produktif dengan 

memanfaatkan konsep 

BRAIN-NEUROSCIENCE 



untuk tercapainya 

Modal SDM yang unggul 

dan berkualitas.   

 

                      -----------------

-----------------------  

 

Peradaban kita  sedang 

berada dalam transisi 

besar setelah pandemic 

dan perang antara 



Ukraina dan Rusia,  

untuk mencari bentuk 

kesimbangan baru 

sebagai syarat untuk 

survival. Hidup ternyata 

kait mengkait.   

Jasad renik bisa 

memaksa semua orang 

menutup wajahnya 

dengan masker – Bom 

dibuat dari nucleus bisa 



menghancurkan dunia – 

stress bisa membuat 

hasil lab test terbalik-

balik dan tidak bisa 

dipakai untuk 

menegakkan diagnose, 

sehingga pilihan obat 

susah ditentukan – hal 

yang tidak benar tapi 

disiarkan berulang-



ulang lama2 diterima 

sebagai kebenaran. 

Akhirnya membuat 

manusia menjadi 

mahluk semakin aneh 

susah dimengerti dan 

jauh dari homo sapiens.  

Dana besar-besaran 

dipakai untuk 

mencemarkan alam, 

tempat tinggalnya 



sendiri. Hal yang sama 

juga dipakai untuk 

meneliti planet Mars 

dan Bulan untuk 

menjadi tempat tinggal 

masa depan yang tidak 

jelas juntrungannya. 

Semua ini bisa terjadi 

karena digerakkan oleh 

Otak – bukan otot. 



Lantas bagaimana 

memperbaikinya: 

apakah morphologis 

atau kinerjanya, 

bagaimana 

mengukurnya, dimana 

letak etika yang 

menuntun apa yang 

baik dan boleh 

dikerjakan atau jangan 

dilakukan, apakah perlu 



petunjuk dari atas yang 

ada di luar dirinya atau 

ada Godspot di dalam 

otak. Inilah yang 

menjadi bahan 

pemikiran yang 

menentukan masa 

depan peradaban 

apakah akan berakhir 

pada Nihilisme atau 

Bejo Sesarengan. 



Padahal semua ini 

gegara pendapat 

Montesquieu (1748) , 

belum sampai 300 

tahun, yang mau 

menguasai alam 

menjadi milik manusia 

melalui keringat/iptek 

yang diciptakannya. 

PBB yang diadakan 

untuk mencegah 



Perang Dunia III setelah 

Liga Bangsa-Bangsa 

gagal mencegah 

Perang Dunia II.  

Sebagai Neurosaintis 

kita mawas diri, lantas 

di bagian mana dari 

Otak yang bisa 

diperbaiki? 

Nyamuk dan kodok 

dengan otak paling 



sederhana bisa 

difahami menjadi 

mahluk paling selfish, 

membiarkan telurnya di 

dekat tempat basah 

lahir sebagai jentik2 

dan cebong terserah 

alam yang 

mengurusnya. Tapi 

induk ayam yang begitu 

mindful mengerami 



telornya menjaga dari 

serangan luar dan 

menunggu timing tepat 

untuk mematoknya 

supaya benihnya lahir 

selamat. Sampai ketika 

menemani anaknya 

mengais makanan 

….sampai bisa  berdiri 

sendiri dan dilepas 

tanpa minta balas budi. 



Kita lihat anjing, kucing 

dan sebagainya 

menjaga anaknya, 

bagaimana bisa setelah 

menjadi manusia lalu 

sampai hati 

menciptakan mesin 

perang, senjata kimia 

dan biologis, 

menggunakan pangan 

untuk memenangkan 



perang, menyebarkan 

hoax untuk merebut 

kekuasaan ? 

Jawabannya memang 

ada pada kebudayaan 

yang sudah 

berpengalaman dan 

makan asam garam di 

masa lalu dan survive. 

Kita baru saja 

menyaksikan 



bagaimana seorang 

pria sederhana 

didampingi isterinya 

mengenakan baju putih 

sepatu kerja, 

mendatangi Perang 

Bharatayudha antara 

Ukraina dan Rusia yang 

sudah akan segera 

lebih dari 6 bulan tanpa 

ada kejelasan 



bagaimana 

mendamaikannya. 

Dalam konvensi 

mengenai  perang, 

perang, orang yang 

sudah mengibarkan 

bendera putih tidak 

boleh ditembak. Naik 

kereta api umum dari 

Polandia ke Kremlin, 

menunjukkan tidak 



tertarik untuk 

menikmati segala 

penghormatan 

protokoler. 

Dalam kumpulan Slide 

Komunitas Tai Chi ada 

yang menarik yaitu 

tentang Semar vs 

Betara Guru. Akhirnya 

masa depan berada di 

masa lalu karena 



gunungnya tetap 

gunung yang sama – 

jalannyapun tak pernah 

berubah sepanjang 

masa- Sesungguhnya 

yang berubah adalah 

apa yang ada 

dipikiranmu. 

Komunitas Tai Chi 

mengungkap bahwa 

dialog peradaban ini 



sudah terjadi jauh di 

masa lalu dalam 

suasana coitus of ideas 

penuh toleransi, tanpa 

disertai kolonialisme. 

Memang akhirnya 

Batara Guru tidak bisa 

lain kecuali harus 

mengakui bahwa Semar 

adalah kakaknya. 



Hidup harus memayu 

hayuning bawana – 

menjadi rahmat bagi 

seluruh alam semesta. 

“di gunung Mahameru 

tumbuh sawi – di dalam 

bijinya yang terkecil di 

dunia, bersembunyi 

seluruh alam semesta 

sehingga kalau dunia 

menderita, saya ikut 



menderita – kalau 

manusia sakit, saya 

ikut merasa sakit”  

(Vimalakirti) 

   


