
JAN UARI 201 918

PERSPEKTIF  |  Jusuf Sutanto

Menemukan 
Makna Kehidupan 
da lam Per tumbuhan 
Otak  dan Per i laku
Manusia, mahluk yang selalu dalam kebingungan 

 Lahir begitu saja tanpa dipersiapkan, tidak dapat memilih jenis 
kelamin, siapa orangtua, tempat dilahirkan, warna kulit, agama dan 
kepercayaannya. Padahal setelah itu tanpa kecuali, manusia harus 
melewati rute penderitaan setelah menjadi tua, sakit dan mati. Saat 
lahir ia menangis karena tak tahu apa yang harus dikerjakan.

 Saat muda, manusia mencari uang sampai mengorbankan kesehatan. 
Setelah itu membuang uangnya untuk mendapatkan kembali, namun 
akhirnya yang didapat hanya sepetak tanah alamat domisili terakhir.
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*Ada perak di kepalanya *Emas di giginya 
*Gas di perutnya *Kristal di ginjalnya 

*Minyak di darahnya *Gula di air seninya 
*Kapur di pembuluh darahnya *Pasir di 

empedunya *Bahkan jantungnya pakai cincin 
*Meski demikian umumnya mereka tidak 

sombong sebagaimana tercermin pada cara 
jalannya yang kian menunduk. 

If we desire a society of 
peace, then we cannot 
achieve such a society 
through violence. 
If we desire a society without 
discrimination, then we must 
not discriminate against 
anyone in the process of 
building this society. 
If we desire a society that is 
democratic, then democracy 
must become a means as 
well as an end.
by Bayard Rustin

 Makan, minum, buang hajat, dan tidur, harus 
dikerjakan sendiri dan tidak bisa diwakilkan, 
demikian juga saat mati. Orang yang berjanji 
setia sehidup semati pun tidak siap dan mau 
mendampingi ikut mati.

 Semenjak dalam kandungan, hidup manusia selalu 
tergantung dan setelah meninggal jasadnya harus 
diurus orang lain. Hidup pada hakikatnya adalah 
soal membalas budi kepada orang yang sudah 
merawat kehidupan, bukan mematikan! Karena itu 
ada kisah kakek tua menanam korma.

 Dari waktu ke waktu hidup dipengaruhi teknologi 
informasi yang terus maju tanpa ada yang bisa 
menghentikannya. Semenjak ditemukan gawai, 
hati orangtua terus galau karena cucu, cicit dan 
seterusnya menjadi sasaran informasi, baik 
yang bermanfaat maupun yang membahayakan. 
bagaimana bisa hidup damai dan tenang di akhirat?

 Masalah kesehatan tetap menjadi utama di saat 
tua. 

Harus terus mau belajar

 Ketika belajar sampai di perguruan tinggi, yang 
diperoleh hanya sebagian saja dan sisanya harus 
ditemukan sendiri dalam praktik

 Para ahli fisika kuantum, mengaku bahwa 
alam yang ditelitinya ternyata tidak pernah 
mengungkapkan dirinya. Yang didapatkan 
hanya persepsinya sendiri, sama seperti 
saat makan durian.

 Karena itu tidak bisa lain kecuali sadar 
bahwa ‘di atas Langit masih ada Langit yang 
lebih tinggi – Di atas orang pintar masih ada 
yang lebih pintar’, sehingga tidak malu untuk 
terus belajar dari mana dan dari siapapun.

Ketika Konfusius ditanya, apa tujuan 
manusia hidup di dunia, ia menjawab: ‘Belajar 
menjadi manusia’. Caranya bagaimana? ‘Kalau 
pisau diasah dengan batu asah, manusia diasah 
dengan manusia!’. Berapa lama diperlukan? 
’Sepanjang hidupnya!’
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Kisah orang bijak yang bisa menengahi pertikaian 
antara induk ayam yang disambar elang untuk 
memberi makan anaknya, adalah metafora bahwa 
dalam alam semesta ini memang manusia mempunyai 
peran supaya kehidupan bisa berkesinambungan. 
Pemahaman Solomon/Sulaeman mengenai ini bisa 
menemukan ibu sejati dari anak yang diperebutkan, 
jauh sebelum ditemukan DNA. Kalau semua egois, 
asyik ingin memiliki, maka kehidupan akan berhenti. 

Dunia cukup untuk menghidupi semua orang tetapi 
tidak cukup untuk memuaskan keserakahan satu 
orang. Itulah yang disebut dengan Compassionate 
Intelligence (CQ). Seni memimpin dalam menjalankan 
sifat Sang Pencipta disebut Hasta Brata. 

Air - Api - Angin - Tanah - Awan -
Matahari - Bulan - Bintang

Tanpa kehadirannya, bagaimana bisa ada bunga?

Untuk itu diperlukan otak sebagai processor 
masukan yang didapat melalui panca indera. Huruf 
kanji kosa kata “pintar” adalah gabungan dari telinga 
(mendengar) - mata (melihat) - mulut (masukkan) → 
masukkan ke hati – matahari (siang) – bulan (malam).

Otak dan Perilaku 

Perkembangan terakhir dalam ilmu otak telah 
semakin menyadarkan bahwa Sang Pencipta telah 
menanamkan semua itu sesuai kondisi masing-
masing. Yang paling sederhana adalah nyamuk lalu 
berkembang ke induk ayam, anjing, kucing, sampai 
manusia. Induknya menjaga anaknya yang baru lahir 
dan siap berkorban untuk menghadapi bahaya dari 
luar. 

Afeksi muncul dari yang melahirkan. Indung telur 
berperan paling dominan. Dia memberi susu dan 
mencari makanan untuk anak-anaknya. Karena itu 
peran wanita penting dan perlu ditampilkan dalam 
membangun peradaban. 

Perjuangan di dalam batin antara yang baik dan 
jahat dikisahkan dalam Ramayana (Rama vs Rahwana) 
dan Mahabharata (Pandawa vs Korawa). Tujuannya 
memberi tuntunan supaya bisa mencapai pencerahan, 
dan mengatakan “Ahaaa I know it”, bukan perang 
fisik. Kebaikan tidak boleh main hakim sendiri meski 
membunuh kejahatan. Dalam pewayangan orang 
jahat yang diwakili raksasa menusukkan kerisnya ke 
tubuhnya sendiri sebagai simbol pertobatan. Ajaran 
tidak menggunakan kekerasan ini disebut Ahimsa 
karena terjadi dalam batinnya sendiri. Karena tidak 
menggunakan kekerasan, maka tidak menghasilkan 
spiral kekerasan. Kejahatan harus dikalahkan 
dengan penegakan hukum sehingga membuat jera. 
Manusia seperti ini yang bisa menjadi rahmat dan 
mempercantik seluruh alam semesta.

IQ menggunakan pendapat 
Santiago Ramon Y Cajal (1913) otak 
berhenti tumbuh setelah usia 5 tahun 
kemudian dikoreksi dengan EQ. 
Saatnya sekarang memperkaya dengan 
kecerdasan yang didasari kecintaan 
pada sesama manusia, alam semesta 
dan Penciptanya (anthropo-cosmic) 
bukan Self-centered (anthropo-centric). 
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“Hak Asasi Manusia bukan 
bersifat individual tapi bagi 
seluruh umat manusia”. Tuntutan 
Hak Asasi Manusia yang bersifat 
individualistik sesungguhnya 
kurang sesuai dengan hakikat 
manusia sebagai mahluk sosial. 
Karena itu penerapan Hak Asasi 
Manusia harus diimbangi dengan 
Kewajiban Asasi.

Masyarakat Asia Pasifik yang 
inklusif dan peradaban dunia kini 
memerlukan 2 pilar utama yaitu:

 Agama sebagai the Science of 
Compassion and Happiness.

 Pancasila sebagai the Science 
of Holistic Relationship 

Inilah spirit abad 21 menuju one world – 
one universe – one dream atau nasionalisme di 
dalam Tamansari Internasionalisme.

Mulai dulu dari diri sendiri dengan jangan 
melakukan sesuatu pada orang lain apa yang 
kamu tidak mau orang lain melakukan hal itu 
kepadamu! Ke tahap berikutnya, kalau mau 
tegak, tegakan orang lain - kalau mau maju, 
majukan orang lain.

Potensi menjadi manusia paripurna ini ada 
di setiap orang, apapun agamanya maupun 
belum beragama, seperti dalam metafora 
mempunyai empati melihat, mendengar dan 
1.000 tangan untuk menjadi rahmat dan 
mempercantik alam semesta. Kucingnya 
boleh warna apa saja atau belang-belang, 
yang penting bisa menangkap tikus, mau terus 
belajar menjadi manusia yang baik.

Manusia zaman dulu sudah mempunyai 
gambaran bagaimana menjadi rahmat bagi 
seluruh alam semesta

 “If you stretch yourself, you ‘ll be surprised 
how much you can do. Get a little stardust 
on your hand, and you will be surprised what 
that can do for you. And not only for you, but 
also for your family, the state, the nation, 
and the people of the world” (Dr Norman 
Borlaug, Nobel Peace Prize 1970)

 Manusia saat ini meski otaknya secara fisik 
telah berkembang, namun pola pikir dan 
perilakunya masih jauh tertinggal sehingga 
menggunakan temuan teknologi tinggi untuk 
menghancurkan peradaban dengan kabar 
bohong, ujaran kebencian, dan konflik. 

Have compassion for everyone you meet, 
even if they don't want it. What appears 
bad manners, an ill temper or cynicism 
is always a sign of things no ears have 
heard, no eyes have seen. You do not 
know what wars are going on down 
there where the spirit meets the bone.

by Miller Williams

* Sun Gokong - si Raja Monyet, sedang belajar menjadi 
manusia. Namun masih mempunyai sifat binatang, 
apalagi jika menggenggam gawai. Setiap kali 
muncul sifat binatang, gurunya membaca mantra 
agar mahkota di kepalanya menciut sehingga Sun 
Gokong kesakitan. Baru setelah mencapai manusia 
sempurna, mahkota hilang dengan sendirinya. 
Pendidikan mengenai Otak dan Perilaku diperlukan 
supaya peradaban masa depan tidak menjadi chaos. 
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