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Pengantar

Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang berakal budi 
memang sangat kompleks. Hal ini bukanlah semata-mata 

dikarenakan manusia memiliki begitu banyak aspek kehidupan 
kesehariannya namun lebih dari itu manusia haruslah memiliki 
kemampuan berinteraksi dengan semua makhluk hidup lainnya.

Sebelum berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya, seorang 
manusia juga harus memiliki kemampuan berinteraksi dengan 
beragam pikiran, hati dan tindakannya sendiri. Mengapa? Jawab-
annya menurut hemat saya cukuplah sederhana, karena kemampuan 
berintrakasi dengan dirinya sendiri akan menentukan jenis dan 
bentuk interaksi dengan sesama manusia lainnya.

Kehidupan antar bangsa secara sederhana dapat dipahami 
sebagai akumulasi dari begitu banyaknya interaksi baik secara 
positif dan negatif yang telah sedang dan akan dilakukan manusia. 
Inilah yang kemudian membentuk tata kehidupan ekonomi, 
sosial, dan politik dalam berbagai tataran unilateral, bilateral dan 
multialateral.

Berbagai kondisi dunia yang kini dipenuhi serba ketidakpasti-
an, pada dasarnya, merupakan hasil dari berbagai interaksi di 
atas. Lebih jauh, interaksi intra dan antar manusia ini juga harus 
dilihat dari berbagai macam persepktif. Hal ini mengingat begitu 
banyaknya elemen kehidupan yang bukan saja harus diperhatikan 
namun juga harus mampu dipahami oleh sesama manusia lainnya.

Buku yang kini berada di hadapan para pembaca sejatinya 
merupakan sebuah upaya olah pikir dan olah rasa dari penulis 
untuk memetakan dan menjelaskan beragam aspek, perspektif dan 
‘level of analysis’ para individu manusia di dunia ini. Buku yang 
ditulis dengan cukup sederhana namun menarik untuk dibaca ini 



4 — PERSPEKTIF, dari Spiritualitas Hidup sampai dengan Hubungan Antar Bangsa

telah berhasil menunjukkan beragam perspektif dalam kehidupan 
interaksi umat manusia.

Keberagaman perspektif inilah yang kemudian akan terus 
meng gulirkan kehidupan manusia baik sebagai makhluk individu 
dan makhluk sosial dalam konteks ‘kemanusiaan yang lebih hakiki’. 
Akankah kita mengharamkan berbagai perspektif dalam kehidupan 
kemanusiaan kita? Silahkan para pembaca mencoba untuk mencari 
jawabannya dari beragam tulisan apik dalam buku ini.
Selamat membaca.

Cikarang, Desember 2016

Anak Agung Banyu Perwita
Guru Besar Hubungan Internasional, Universitas Presiden
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Pendahuluan

Apa harta paling berharga yang bisa dimiliki manusia? Apakah 
itu uang? Tanah? Atau keluarga? Semua jawaban tersebut salah.

Uang bisa hilang, jika kita salah mengelolanya. Begitu pula 
dengan tanah, dan berbagai harta benda lainnya. Suatu saat, kita 
akan meninggalkan keluarga kita, dan sebaliknya. Tidak ada yang 
abadi di dunia ini.

Namun, ada satu hal yang kiranya cukup ajeg di hadapan 
segala perubahan. Sesuatu itu adalah perspektif (Blickwinkel). Ia 
adalah cara pandang kita terhadap diri kita sendiri, dan terhadap 
kehidupan sebagai keseluruhan. Harta dan keluarga bisa lenyap. 
Namun, perspektif menetap, dan menentukan arah hidup kita 
selanjutnya.

Bisa dibilang, perspektif adalah harta kita yang paling berharga 
sebagai manusia di dalam hidup ini. Harta bisa hilang. Keluarga 
pun bisa pergi meninggalkan kita. Namun, jika kita hidup dengan 
perspektif yang tepat, kita bisa merangkai hidup kita kembali, 
walaupun berbagai tantangan datang menghujam.

Perspektif yang tepat itu tak ternilai harganya. Ia tidak dapat 
digantikan dengan apapun. Banyak orang hebat di dunia tumbuh 
de ngan perspektif yang tajam dan tepat, lalu mulai merangkai keber-
hasilan mereka dari bawah. Ketika badai tantangan menghadang, 
pers pektif itu pulalah yang menyelamatkan mereka.

Perspektif juga membuka berbagai kemungkinan. Ketika 
banyak orang merasa buntu di dalam hidup pribadi dan sosial 
mereka, orang-orang yang memiliki perspektif yang tepat akan terus 
berkarya dan bersinar. Berbagai pilihan dan kemungkinan datang 
kepada mereka. Bisa juga dibilang, bahwa mereka mampu melihat 
hal-hal yang cen derung diabaikan oleh orang lain.
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Perspektif juga mendorong orang untuk terus berkarya. Ketika 
karyanya tersebar dan berguna untuk orang lain, kepuasan jiwa 
pun lalu datang. Inilah kenikmatan yang tidak dapat dibeli dengan 
uang, dan bahkan lebih nikmat daripada seks. Orang tidak hanya 
mendapatkan kebahagiaan dari hidup yang berperspektif, tetapi 
juga bisa berguna untuk membuat dunia menjadi tempat yang 
lebih baik.

Buku ini menawarkan perspektif semacam tersebut. Ia me-
nyentuh berbagai segi kehidupan manusia, mulai dari spiritualitas 
hidup sampai dengan hubungan antar bangsa. Buku ini juga unik, 
karena ia menawarkan perspektif dari berbagai bidang ilmu, namun 
disajikan dengan bahasa yang renyah, serta mudah dimengerti.

Buku ini merupakan kumpulan dari berbagai pemikiran saya 
yang tersebar di media online maupun cetak pada 2016 lalu. Ia 
ditujukan untuk orang-orang yang membutuhkan perspektif 
dan inspirasi di dalam hidupnya. Harapannya, buku ini bisa 
mengantarkan mereka keluar dari kebuntuan hidup pribadi maupun 
sosial.

Terima kasih saya ucapkan kepada Program Studi Hubungan 
Internasional, Fakultas Humaniora, Universitas Presiden Cikarang, 
yang telah menunjang kegiatan penelitian saya. Semoga buku ini 
bisa memberikan perspektif baru yang menyegarkan dan berguna 
untuk para pembacanya.

Cikarang, Desember 2016

Reza A.A Wattimena
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Aku Berpikir, Maka Aku… Menderita

Sejak kecil, kita diajar untuk menjadi pintar. Kita diajar untuk 
melatih pikiran kita, sehingga menjadi pintar. Dengan kepintaran 

tersebut, kita dianggap bisa hidup dengan baik di kemudian hari. 
Kita juga bisa menolong orang lain dengan kepintaran yang kita 
punya.

Hal ini bukan tanpa alasan. Dengan pikiran, manusia men-
ciptakan fi lsafat. Dari fi lsafat kemudian berkembanglah beragam 
cabang ilmu pengetahuan, seperti kita kenal sekarang ini. Dari situ 
lahirlah teknologi yang kita gunakan sehari-hari.

Akal Budi di Eropa

Di dalam sejarah Eropa, penggunaan akal budi manusia 
untuk berpikir menandakan lahirnya era baru di masa Yunani 
Kuno, sekitar 2300 tahun yang lalu. Cara berpikir mistik mitologis 
digantikan dengan cara berpikir logis rasional. Dunia tidak diatur 
oleh para dewa yang saling membenci, melainkan oleh hukum-
hukum rasional yang bisa dipahami dengan akal budi. Dengan 
memahami hukum-hukum alam, manusia lalu bisa menguasai alam 
itu untuk kepentingannya.

Di era abad pertengahan, yakni sekitar tahun 1300-an di Eropa, 
penggunaan akal budi secara mandiri juga membuka era baru, 
yakni era renaisans yang kemudian mendorong era pencerahan 
(Au  lärung) Eropa. Orang lalu keluar dari fanatisme agama, dan 
mulai berani menata kehidupan pribadi maupun bersama dengan 
prinsip-prinsip yang masuk akal. Penggunaan akal budi secara 
mandiri dianggap sebagai jalan keluar dari segala bentuk kebodohan. 
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Atmosfer optimisme terhadap perkembangan peradaban manusia 
terasa kuat di udara.

Di dalam fi lsafat dikenal argumen dari Rene Descartes, yakni 
aku berpikir, maka aku ada. Pikiran dianggap sebagai inti dari 
pribadi manusia. Pikiran juga dianggap sebagai satu-satunya hal 
yang tak terbantahkan keberadaannya, menurut Descartes. Sejak 
saat itu, pe nyelidikan mendalam terhadap struktur berpikir manusia 
pun dimulai.

Puncaknya, pada hemat saya, ada di dalam fi lsafat pengetahuan 
Immanuel Kant. Ia menegaskan, bahwa pikiran manusia bergerak 
dengan beragam kategori (Kategorien der Vernunft). Dengan 
beragam kategori ini, yakni ruang, waktu, substansi, esensi, dan 
se bagainya, manusia bisa memahami dunianya. Dengan kata lain, 
pikiran manusia ”menciptakan” dunia, yakni dunia sebagaimana 
dihidupinya.

Masalahnya

Optimisme terhadap pikiran manusia itu pun runtuh, sejalan 
dengan berubahnya waktu. Penjajahan Eropa atas seluruh dunia, 
perbudakan, pembunuhan massal, genosida dan dua perang dunia 
yang menghancurkan banyak negara membuka sisi gelap dari 
pikiran manusia. Akal budi berubah menjadi semacam alat untuk 
mewujudkan tujuan-tujuan yang justru tidak rasional, seperti 
perang dan perbudakan. Akal budi menciptakan cara pandang 
dualistik-antagonistik yang me lahirkan perbedaan kawan-lawan.

Cara pandang dualistik yang memisahkan dan membuat 
tegangan antar manusia inilah akar dari segala konfl ik yang ada. 
Kita melihat orang lain sebagai sosok yang berbeda, bahkan musuh. 
Kita juga me lihat alam sebagai sesuatu yang terpisah, yang bisa 
diperas untuk kepentingan kita. Pada tingkat pribadi, cara pandang 
dualistik anta gonistik ini melahirkan kecemasan yang mendalam 
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di dalam diri manusia, karena perasaan terpisah dengan alam dan 
manusia lain yang begitu kuat.

Adorno dan Horkheimer melihat semua gejala ini sebagai 
sebuah krisis. Mereka menyebutnya sebagai dialektika pencerahan 
(Dialektik der Au  lärung). Intinya adalah, bahwa akal budi telah 
berubah menjadi mitos baru. Ia adalah pembebas yang kini justru 
menjadi penjara baru bagi hidup manusia yang melahirkan banyak 
masalah.

Di dalam bukunya yang berjudul Teori Tindakan Komunikatif 
(Theorie des kommunikativen Handelns), Jürgen Habermas 
menawarkan jalan keluar dengan memahami akal budi sebagai akal 
budi komunikatif (kommunikative Vernunft). Sisi komunikatif ini 
sudah selalu ada di dalam bahasa dan di dalam pola pembicaraan 
antar manusia. Jika sisi ini dikembangkan, akal budi komunikatif 
bisa menjadi jalan keluar dari berbagai krisis di dalam kehidupan 
manusia. Akal budi komunikatif dianggap sebagai jalan keluar dari 
kebuntuan akal budi.

Namun, banyak kritik yang menyatakan, bahwa pemikiran 
Habermas ini terlalu ideal. Pengaruh kekuasaan dan kepentingan 
tidak pernah bisa dilepaskan di dalam hubungan antar manusia. 
Teori tindakan komunikatif menarik secara teoritis dan fi losofi s. 
Namun, di dalam kehidupan politik nyata, ia tetap tunduk pada 
cengkraman kekuasaan dan kepentingan yang lebih besar.

Di dalam bukunya Kritik der cynisischen Vernunft, Peter 
Sloterdijk menegaskan, bahwa akal budi tidak lagi dapat dijadikan 
sandaran bagi kehidupan manusia. Terlalu banyak kelemahan yang 
terkandung di dalamnya. Ia pun menyarankan, agar kita bersikap 
sinis terhadap akal budi kita sendiri. Tulisan-tulisan Sloterdijk lalu 
mengarah pada estetika sebagai jalan keluar dari segala kelemahan 
akal budi.
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Tradisi Lain

Eropa bergulat dengan akar dari kebudayaannya sendiri, yakni 
penggunaan akal budi secara mandiri di dalam kehidupan manusia. 
Akal budi telah membawa banyak perkembangan bagi hidup 
manusia. Namun, harga yang harus dibayar pun tidak kecil. Perang 
raksasa sampai dengan penderitaan batin yang amat dalam adalah 
dua contoh yang paling nyata.

Ada tradisi lain yang mencoba memikirkan hakekat dari pikiran 
manusia. Tradisi ini adalah tradisi Zen yang berkembang di India, 
Cina, Korea dan Jepang. Di dalam tradisi Zen, pada hakekatnya, 
pikiran manusia adalah kosong. Ia tidak memiliki inti yang mandiri. 
Ia muncul dari beragam hal yang saling terkait, lalu kemudian 
terpisah di waktu berikutnya.

Pikiran adalah juga sumber dari penderitaan hidup manusia. 
Ketika orang mulai berpikir, segalanya lalu muncul, yakni ruang, 
waktu, masa lalu, masa depan, penderitaan, kenangan dan ambisi. 
Ketika manusia mengira, bahwa semua itu benar, maka ia jatuh ke 
dalam kelekatan dengan pikirannya sendiri. Ia pun jatuh ke dalam 
pen deritaan hidup yang berat.

Jalan keluar dari ini adalah dengan kembali ke keadaan sebelum 
pikiran (before thinking). Keadaan sebelum pikiran ini disebut juga 
sebagai keadaan alamiah manusia. Keadaan ini tidak memiliki nama 
ataupun konsep. Ia jernih dan seperti ruang hampa luas.

Orang lalu diajarkan untuk hidup dari titik sebelum pikiran 
tersebut. Artinya, orang hidup sepenuhnya dari kejernihan. Ketika 
ia memutuskan, ia pun memutuskan dari kejernihan. Ketika ia 
bertindak, ia juga bertindak dari kejernihan.

Ada paradoks di sini. Ketika orang hidup dari titik sebelum 
pikiran, ia melepaskan kelekatan dengan pikiran yang ia punya. 
Ketika kelekatan runtuh, orang lalu justru bisa menggunakan 
pikiran secara jernih dan tajam untuk menanggapi berbagai 
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keadaan. Pikiran yang terbebaskan dari kelekatan adalah pikiran 
yang bisa membebaskan manusia dari segala bentuk masalah di 
dalam hidupnya.

Jika orang hidup dari titik sebelum pikiran, maka secara alami 
akan tumbuh cinta dan kebijaksanaan yang sejati di dalam dirinya. 
Moralitas tidak lagi dipahami sebagai penyesuaian terhadap 
aturan-aturan masyarakat yang sudah ada sebelumnya, melainkan 
sebagai gerak batin yang muncul secara alami dari saat ke saat. 
Hannah Arendt pernah menulis, bahwa bahaya terbesar peradaban 
manusia bukanlah sikap tidak patuh, melainkan kepatuhan buta 
pada aturan. Kepatuhan buta inilah yang melahirkan fanatisme 
terhadap beragam sistem yang melahirkan konfl ik dan penderitaan 
bagi begitu banyak orang.

Mencoba

Kita harus melepaskan kecanduan berpikir. Kita harus juga 
me lepaskan kelekatan pada pikiran. Jalan keluar dari Zen menarik 
untuk dicoba, yakni kembali ke keadaan alamiah kita sebagai 
manusia sebelum segala pikiran muncul. Saya sudah mencobanya, 
dan saya merasakan kejernihan yang luar biasa di dalam berpikir 
dan bertindak.

Saya tidak hanya lepas dari segala bentuk penderitaan batin, 
tetapi juga bisa menolong orang lain yang membutuhkan, sesuai 
dengan kemampuan saya. Zen memang bukan sekedar teori, 
tetapi laku hidup nyata. Buahnya bukan hanya kecerdasan, tetapi 
kedamaian, kejernihan dan kebijaksanaan yang sejati. Anda tertarik 
mencoba?
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Antara Hidup, Kejernihan dan Keputusan

Berulang kali saya mendengar keluhan dari keluarga dan teman, 
bahwa hidup ini sulit. Hidup ini berat untuk dijalani. Jadi 

orang baik, kita justru hidup miskin dan susah. Jadi koruptor dan 
pemeras, kita justru bisa kaya dan ternama. Hidup ini tidak adil, 
begitu kata mereka.

Pandangan semacam ini diperkuat oleh lagu Hidup Adalah 
Perjuangan yang dinyanyikan oleh grup band Dewa. Hidup dilihat 
sebagai perjuangan tanpa henti-henti. Banyak penyesalan dan 
harapan yang patah arang. Apakah seperti itu? Apakah ini pandangan 
yang sesuai dengan kenyataan sebagaimana adanya?

Pikiran

Hidup menjadi berat, ketika kita berpikir berlebihan. Hidup 
adalah perjuangan, ketika kita sibuk dengan membuat label baik-
buruk serta benar-salah dalam hidup kita dan hidup orang lain. 
Ketika kita hidup dengan pola seperti ini, kita akan sering merasa 
bingung dan cemas. Akhirnya, kita tidak hanya membuat susah diri 
kita sendiri, tetapi juga orang lain.

Namun, jika diperhatikan lebih dalam, sejatinya, hidup bukanlah 
penderitaan ataupun perjuangan. Hidup adalah membuat keputusan 
setiap saatnya. Kita hanya perlu menemukan kejernihan di dalam 
diri kita sendiri, lalu membuat keputusan dari kejernihan tersebut.

Ada keputusan yang berdampak untuk diri kita sendiri. Ada 
pula keputusan yang memberikan pengaruh pada hidup orang lain. 
Jika anda adalah pejabat publik atau pemimpin sebuah organisasi 
besar, maka keputusan anda akan mempengaruhi hidup banyak 
orang. Kejernihan jelas amat diperlukan di sini.
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Kejernihan

Bagaimana kita bisa mendapatkan kejernihan berpikir? 
Kejernihan berpikir justru dapat diperoleh, ketika kita melepaskan 
pikiran itu sendiri. Kita menyapu bersih segala bentuk pikiran yang 
muncul, dan kembali ke kesadaran akan keadaan diri kita di sini 
dan saat ini. Kesadaran tersebut lalu menjadi dasar hidup kita.

Kesadaran semacam ini, sebenarnya, adalah jati diri kita yang 
sejati. Itu adalah diri kita yang asli. Kita bukanlah identitas sosial 
kita, atau pikiran serta perasaan kita. Itu semua hanya ilusi yang 
bisa diubah dalam sekejap mata. Ketika semua pikiran, perasaan 
dan identitas sosial kita dilepas serta dihapus bersih, kita lalu bisa 
mencerap dan menyadari jati diri kita yang sejati.

Di titik ini, kita memperoleh kejernihan yang sesungguhnya. 
Kita lalu bisa memahami keadaan yang kita alami apa adanya. Kita 
tidak lagi hidup dari prasangka ataupun kesalahan berpikir yang 
diajarkan kepada kita oleh masyarakat. Edmund Husserl, fi lsuf 
Jerman, menyebutnya sebagai hidup yang fenomenologis, yakni 
hidup dengan kembali pada kenyataan itu sendiri apa adanya 
(zurück zu den Sachen selbst).

Peran dan Fungsi

Jika pikiran kita jernih, kita bisa memahami hubungan kita 
dengan keadaan yang ada. Artinya, kita bisa memahami peran 
utama kita di dalam setiap keadaan yang kita alami. Ketika orang 
lain susah, kita bisa memahami peran utama kita, yakni untuk 
membantu mereka sesuai dengan kemampuan kita. Jika pikiran kita 
kacau, kita tidak akan pernah memahami peran kita di dalam hidup.

Jika kita bisa paham akan peran kita, kita lalu bisa bertindak 
dengan tepat. Ketika orang lapar, kita memberi mereka makan. 
Ketika orang lain haus, kita memberi mereka minum. Tindakan 
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yang tepat, yang sesuai dengan peran kita dalam keadaan tertentu, 
tidak hanya berlaku dalam hubungan dengan manusia lain, tetapi 
juga dengan semua makhluk hidup lainnya.

Ini semua dilakukan secara alami dan spontan. Tidak ada 
pamrih. Tidak ada kepentingan terselubung untuk menguasai atau 
me naklukkan. Hidup semacam ini, di dalam tradisi fi lsafat Timur, 
disebut sebagai hidup Boddhisatva, yakni hidup yang bermakna 
untuk sepenuhnya membantu semua makhluk hidup.

Kebebasan

Hidup semacam ini adalah hidup seperti cermin. Kita 
memantulkan keadaan yang ada, memahami peran kita, lalu 
bertindak untuk membantu. Semua dilakukan saat demi saat. 
Masa lalu, masa kini dan masa depan melebur menjadi satu, yakni 
dalam pencerapan kita akan keadaan saat ini, dan apa yang bisa 
kita lakukan secara nyata.

Dengan pola hidup semacam ini, segala keadaan yang datang 
bisa dipahami dengan kejernihan. Tidak ada masalah. Kita bisa 
menggunakan hal-hal baik untuk membantu orang lain. Kita pun 
juga bisa menggunakan hal-hal jahat, selama itu bisa membantu 
orang lain.

Hidup ini, sejatinya, tidak hitam putih. Tidak ada pemisahan 
tegas antara baik dan buruk. Pemisahan mutlak semacam itu hanya 
ada di dalam teori dan ajaran moral yang naif. Ketika kita melampaui 
kebaikan dan kejahatan, kita akan mengalami kebebasan yang 
sesungguhnya. Tidak ada hal apapun lagi yang bisa menghalangi 
kita. Bukankah ini yang kita inginkan?



Reza A.A Wattimena — 17

Berpikir itu Bermimpi

Malam kemarin terasa panjang. Mimpi terasa begitu nyata. 
Ia hadir terus, bahkan ketika tidur telah berakhir. Jejaknya 

menempel sebagai ingatan yang mencabut diri dari saat ini.
Banyak orang sulit membedakan mimpi sebagai kenyataan. 

Mereka mengira, mimpi adalah pertanda. Bahkan tak sedikit yang 
mengira, mimpi adalah realita. Sigmund Freud, bapak psikoanalisis 
asal Jerman, juga melakukan penelitian tentang tafsir mimpi 
(Traumdeutung).

Sejenak, kita bisa sadar. Oh, itu hanya mimpi. Kesadaran ini 
me mutus mimpi, dan membangunkan kita ke kenyataan. Jejaknya 
pun berlalu, dan sekedar meninggalkan sejumput ingatan.

Berpikir dan Bermimpi

Jika diperhatikan, pengalaman bermimpi ini sama seperti peng-
alaman berpikir. Kita membangun gambaran, konsep dan cerita di 
kepala kita, lalu mengiranya sebagai nyata. Namun, setelah diteliti 
lebih dalam, gambaran itu ternyata salah. Mirip seperti mimpi, ia 
pun segera berlalu, dan hanya menyisakan setitik ingatan.

Ketika berpikir, kita membangun konsep. Proses ini seringkali 
terjadi begitu cepat, tanpa disadari. Kita mulai menilai dan 
memisahkan. Peristiwa, yang sejatinya adalah peristiwa netral, kini 
mendapat label baik atau buruk, benar atau salah, nyaman atau 
tidak nyaman dan sebagainya.

Konsep ini lalu berubah, ketika mendapatkan pengalaman atau 
pengetahuan baru. Kadang, ia lenyap sama sekali. Dalam konteks 
lain, ia membesar, karena terus terbuktikan oleh pengalaman. 
Dalam kesempatan lain, konsep yang baru pun lahir.
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Kenyataan dan Penderitaan

Konsep ini begitu nyata dan kuat. Sama seperti mimpi yang 
terasa begitu nyata, kita lalu mengira konsep sebagai kenyataan. 
Kita meng anggapnya sebagai kebenaran. Ketika kita mengira konsep 
adalah kenyataan, dititik itu pula, kita memasuki pintu penderitaan.

Sejatinya, sama seperti mimpi, konsep bukanlah kenyataan. Ia 
adalah sebentuk abstraksi yang dihasilkan oleh pikiran manusia. 
Ketika sebuah peristiwa kita bungkus dalam konsep, ketika itu pula, 
ia bukan lagi kenyataan. Konsep memisahkan kita dari kenyataan, 
dan mengu rung kita ke dalam kesalahpahaman.

Mengira konsep sebagai kenyataan adalah salah satu kesalahan 
terbesar di dalam hidup kita. Ini sama seperti mengira, bahwa mimpi 
adalah realita. Kita menderita, ketika kita tercabut dari kenyataan, 
dan terkurung di dalam konsep. Ini sama seperti penderitaan yang 
kita alami, ketika kita hidup dalam mimpi.

Pengaruhnya juga terasa di dalam hubungan dengan orang lain. 
Orang yang mengira konsep di dalam kepalanya benar biasanya 
akan cenderung berselisih pendapat dengan orang lain, yang juga 
mengira pikirannya adalah kenyataan. Selisih pendapat seringkali 
tidak berakhir dengan perpisahan, tetapi dengan konfl ik lebih jauh.

Sebelum Pikiran

Maka, pikiran haruslah dilihat sebagai pikiran. Ia bukanlah 
ke nyataan. Mimpi haruslah dilihat sebagai sekedar mimpi. Ia juga 
bukan lah kenyataan.

Sambil menyadari ini, kita lalu bertanya, siapa atau apa ini yang 
sedang berpikir? Siapa atau apa ini yang sedang bermimpi? Jika kita 
menjawab pertanyaan ini dengan konsep, kita jatuh lagi ke dalam 
pikiran. Kita harus melepaskan pikiran, konsep dan mimpi, supaya 
bisa menjawab pertanyaan ini dengan tepat.
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Penderitaan dan kebingungan bisa dilampaui, ketika kita 
berakar kuat di kenyataan. Keduanya otomatis sirna, ketika mimpi 
dilihat sebagai semata mimpi, dan pikiran dilihat sebagai semata 
pikiran. Konsep datang dan pergi. Mimpi datang dan pergi. Lalu 
apa yang menetap? Siapa ini yang sedang membaca?

KATZ!! Matahari bersinar. Angin bertiup. Burung bernyanyi. 
Gula itu manis.
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Pencerahan

Untuk apa kita belajar fi lsafat? Untuk apa kita menekuni 
beragam teks sulit yang ditulis oleh orang-orang yang sudah 

mati? Saya tidak tahu dengan anda. Namun, saya punya tujuan 
yang saya pegang erat terus, sejak pertama kali saya menyentuh 
buku fi lsafat: saya ingin mencapai pencerahan (Enlightenment, 
Au  lärung, Erleuchtung).

Mungkin, ini terdengar naif. Akan tetapi, jika kita mendalami 
beragam pemikiran fi lsafat yang ada di dalam sejarah manusia, 
tujuan ini cukup umum ditemukan. Filsafat Yunani Kuno, terutama 
tradisi Stoa, mencita-citakan terciptanya ”orang bijak Stoa”. Ia 
adalah manusia yang tak lagi terpengaruh oleh naik turunnya 
kehidupan. Di tengah beragam tantangan dan persoalan yang 
menerpa, ia tetap teguh berpegang pada kekuatan batin (innere 
Kraft) yang bercokol di dalam jiwanya, dan menemukan ketenangan 
yang sejati (Gelassenheit).

Filsafat Eropa

Ide tentang pencerahan juga ditemukan di dalam tulisan 
Immanuel Kant, fi lsuf Jerman abad 18. Masa Kant hidup di Eropa 
dikenal juga sebagai masa pencerahan, atau masa Fajar Budi 
(Au  lärung). Di masa ini, akal budi menjadi tolok ukur utama 
kehidupan manusia, mulai dari moralitas pribadi sampai dengan 
tata politik. Kant juga menulis satu buku kecil pada 1784 dengan 
judul Beantwortung der Frage: Was ist Au  ärung? (Jawaban atas 
Pertanyaan: Apa itu Pencerahan?) di kota Königsberg.
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Di dalam buku itu, Kant menegaskan, bahwa pencerahan adalah 
keluarnya manusia dari ketidakdewasaan (Unmündigkeit) yang ia 
ciptakan sendiri. Dalam arti ini, ketidakdewasaan ditandai dengan 
tidak adanya kehendak untuk berpikir sendiri. Ketidakdewasaan ini 
terjadi, bukan karena orang tidak mampu berpikir sendiri, tetapi 
karena rasa segan atau rasa takut untuk berpikir sendiri. Maka dari 
itu, Kant menyarankan, supaya kita berani berpikir sendiri (Sapere 
Aude!)

Saya amat terkesan dengan tulisan Kant ini. Bertahun-tahun, 
pandangan Kant ini mempengaruhi hidup saya. Saya mulai berani 
berpikir dan mempertanyakan segala sesuatu yang sebelumnya saya 
percaya begitu saja. Namun, setelah menelaah lebih dalam, saya 
merasa, pandangan Kant ini tidak cukup.

Ini ternyata juga dirasakan oleh para fi lsuf Mazhab Frankfurt, 
yakni Theodor Adorno dan Max Horkheimer. Mereka menulis 
buku dengan judul Dialektik der Au  lärung pada 1947. Isinya 
adalah kritik pada pemahaman Kant tentang Pencerahan sebagai 
keberanian untuk berpikir atau menggunakan akal budi secara 
mandiri. Bagi Adorno dan Horkheimer, di abad 20, akal budi telah 
dipersempit semata menjadi akal budi instrumental (instrumentelle 
Vernunft), yakni akal budi yang semata digunakan sebagai alat 
untuk menguasai alam dan menguasai manusia lain.

Akal budi telah kehilangan fungsi kritisnya. Ia hanya semata 
digunakan untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang seringkali 
irasional, yakni penindasan dan penguasaan. Akal budi, dengan 
demikian, telah berubah menjadi musuh utamanya sendiri, yakni 
mitos yang irasional. Ini tampak dengan jatuhnya Jerman maupun 
Eropa ke dalam pengaruh Fasis pemerintahan NAZI Jerman.

Saya sepenuhnya sepakat dengan kritik dari Adorno dan 
Horkheimer ini. Pendulum pemahaman pun bergerak. Pencerahan 
tidak lagi dilihat semata sebagai keberanian untuk berpikir sendiri, 
tetapi sebagai hidup yang otentik dan bebas dengan segala daya-



22 — PERSPEKTIF, dari Spiritualitas Hidup sampai dengan Hubungan Antar Bangsa

daya di dalam diri manusia, termasuk emosi, akal budi, hasrat, 
tubuh dan sebagainya. Pandangan ini berakar kuat pada tradisi 
fi lsafat eksistensialisme yang dikembangkan oleh para fi lsuf Prancis, 
yakni Jean Paul Sartre, Maurice Merleau Ponty serta Simone de 
Beauvoir pada dekade 1960-an dan seterusnya.

Saya sempat mendalami pemikiran para fi lsuf Prancis ini. 
Namun, kesan tak cukup tetap muncul. Filsafat eksistensialisme 
Prancis, yang menekankan kebebasan dan eksplorasi daya-daya 
hasrati manusia, justru membawa saya pada kecemasan, kesepian 
serta kehampaan hidup yang mendalam. Buahnya adalah depresi 
dan penderitaan batin yang besar di dalam hidup saya.

Jalan Zen

Saya pun mulai menoleh ke arah lain. Mungkin, fi lsafat Barat 
tidak lagi memadai untuk hidup saya. Mungkin, saya harus menoleh 
ke tradisi yang sama sekali berbeda. Entah karena kebetulan atau 
takdir, saya masuk ke dalam tradisi Zen yang berkembang di Korea 
dan Jepang.

Di dalam tradisi Zen atau Seon Korea, inti dari Zen adalah 
memahami jati diri kita yang sesungguhnya. Kita bukanlah identitas 
sosial kita. Identitas sosial bisa diubah dalam sekejap mata, jika kita 
menghendakinya. Jati diri kita yang sejati tidak memiliki nama. 
Namun, ia selalu menyertai kita di dalam setiap tindakan maupun 
pikiran yang muncul.

Ketika orang menyadari diri sejatinya, ia akan mendapatkan 
kejernihan dan kebebasan batin yang sejati. Pikiran datang dan 
pergi. Emosi datang dan pergi. Namun, kejernihan dan ketenangan 
tetap terjaga, sehingga orang bisa bersikap tepat dalam setiap saat 
dalam hidupnya.

Di dalam tradisi Soto Zen Jepang, pencerahan dipahami sebagai 
hancurnya segala bentuk konsepsi tentang pikiran dan tubuh. 
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Ketika segalanya yang berbau konseptual hancur, yang tersisa adalah 
kesadaran halus (awareness). Ini adalah keadaan sebelum pikiran. 
Di titik ini, orang juga memperoleh kejernihan dan ketenangan 
yang mendalam, sehingga bisa bersikap tepat di dalam menanggapi 
berbagai hal yang datang dan pergi di dalam kehidupan.

Zen yang berkembang di Cina, Jepang dan Korea adalah tradisi 
yang amat kaya. Mereka memiliki tradisi pendidikan yang panjang 
dan luar biasa mencerahkan. Berbeda dengan Filsafat Eropa, Zen 
me nekankan praksis, atau laku hidup yang nyata. Zen adalah sebuah 
jalan hidup yang harus dilatih saat demi saat sepanjang hidup kita.

Siapa Aku?

Saat ini, saya sedang menekuni jalan hidup Zen. Setiap saat 
dalam hidup saya, saya mencoba untuk menyadari, siapa saya se-
benarnya. Reza hanyalah nama yang segera bisa diubah, jika saya 
menginginkannya. Begitu pula dengan bangsa, agama dan warna 
kulit, semuanya bisa dengan mudah diubah, jika kehendak sudah 
tumbuh di dalam batin.

Saya mulai melepas pemikiran abstrak khas Filsafat Barat, dan 
memasuki ranah kenyataan sebagaimana adanya. Di ranah ini, tidak 
ada konsep. Tidak ada pikiran. Yang ada hanya ruang hampa luas, 
tempat segala sesuatu datang dan pergi.

Di saat menekuni jalan Zen, saya justru paham maksud 
terdalam dari seluruh ajaran fi lsafat yang pernah saya dalami. 
Saya juga paham inti dari beragam tradisi mistik yang tersebar di 
berbagai agama-agama dunia. Namun, pemahaman ini tidak dapat 
sepenuhnya digambarkan dengan kata dan konsep. Jika diminta 
menjelaskan, saya hanya bilang, ”Silahkan cuci tangan anda.”

Jalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī, atau dikenal sebagai Rumi, fi lsuf 
Sufi  Islam asal Persia, kiranya tepat, ketika ia menulis, ”Di sana, di 
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tempat yang melampaui tindakan baik dan tindakan buruk, ada 
sebuah tempat,… kita berjumpa di sana.” Saya tunggu anda di sana…
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Penderitaan dan Peradaban

Lebih dari enam botol bir menemani percakapan kami. Sudah 
hampir semalam suntuk, kami berbincang. Kawan saya, yang 

berasal dari Jerman, bercerita, bagaimana ia terjebak di dalam cinta 
segita: jatuh cinta dengan orang yang sudah menikah, dan bahkan 
punya anak. Kisahnya penuh derita, mirip telenovela, namun nyata.

Sejenak, saya bertanya, ”Mengapa kamu tidak pergi, dan melan-
jutkan hidupmu?” Pertanyaan tersebut tampak menghentaknya. 
Setitik air mata terlihat menggenang, entah karena sedih, atau karena 
alkohol. Setelah terdiam sesaat, ia menjawab, ”Saya mencintainya. 
Semua penderitaan yang saya rasakan akan terbayar, jika saya bisa 
ber samanya. Saya akan terus berjuang, walaupun luka dan derita 
datang menghadang.”

Penderitaan dan Eropa

Jawaban itu tidak mengherankan buat saya. Orang-orang 
Eropa memang memiliki latar belakang yang unik di dalam 
menghadapi penderitaan. Julian Nida-Rümelin, fi lsuf politik asal 
München, berulang kali menegaskan, bahwa akar peradaban Eropa 
adalah peradaban Yunani dan Romawi Kuno. Sikap mereka di 
dalam menghadapi penderitaan juga berakar pada pandangan dua 
peradaban tua tersebut.

Peradaban Yunani adalah peradaban yang memuja sikap ke-
pahlawanan. Ada banyak cerita tragedi yang berkembang di dalam 
peradaban ini. Semua kiranya bertema satu hal, bahwa hidup 
penuh ketidakadilan dan penderitaan, namun manusia harus 
menghadapi semuanya dengan keberanian, ketulusan dan sikap 
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pantang menyerah. Sikap itulah yang kiranya muncul di dalam diri 
kawan saya, ketika ia tenggelam di dalam derita cinta segitiga.

Di dalam tradisi Filsafat Eropa, sikap kepahlawanan ini 
direnungkan secara mendalam di dalam pemikiran Albert Camus, 
fi lsuf Prancis. Ia berpendapat, bahwa hidup manusia itu, pada 
dasarnya, absurd. Tidak ada makna di balik semua ini. Orang jahat 
tambah kaya dan berkuasa. Sementara, orang baik tetap miskin dan 
terhina. Absurd.

Ketidakadilan tampak sepanjang mata memandang. Anak kecil 
tak berdosa mati menggenaskan dihempas tsunami di Aceh, atau 
terkena bom teroris. Penyakit mematikan menggerogoti tubuh 
jutaan orang, tanpa ada obat yang bisa melawannya. Namun, ini 
bukan berarti, bahwa manusia harus menyerah.

Sebaliknya, orang justru harus tegak berdiri, dan menghadapi 
segala yang terjadi dengan keberanian. Orang harus terus berjuang, 
walaupun ia sadar, bahwa ia akan kalah. Absurditas kehidupan 
harus lah dihadapi dengan tekad membara sekeras baja. Bahkan, 
Camus menyarankan, bahwa kita harus terus berusaha menemukan 
makna di balik segala absurditas yang kita alami.

Monoteisme

Sikap kepahlawanan ini seolah redup, ketika Eropa dikuasai 
Kristianitas. Di dalam pandangan Kristiani, penderitaan adalah jalan 
yang harus ditempuh, supaya orang bisa sampai pada Tuhan. Yesus 
sendiri, yang dipandang sebagai Tuhan di dalam Kristianitas, juga 
menderita, disiksa dan bahkan mati terhina di kayu Salib, karena 
cintanya kepada manusia. Setiap penganut Kristiani diminta untuk 
menghubungkan penderitaan hidupnya dengan penderitaan Yesus 
itu sendiri.

Di dalam Islam dan tradisi Yahudi, penderitaan dianggap 
sebagai tanda cobaan dari Tuhan. Ketika manusia bisa berteguh di 
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dalam segala cobaan, maka ia akan memperoleh pahala dari Tuhan. 
Penderitaan juga dilihat sebagai ujian atas iman kita terhadap 
Tuhan. Ketika cobaan dan penderitaan dilampaui, pahala dan 
kenikmatan surgawi sudah duduk menanti.

Ada yang Lain

Peradaban Eropa adalah peradaban yang berusaha memeluk 
penderitaan sebagai bagian dari hidup manusia. Mereka melihat 
pen deritaan sebagai bagian penting di dalam proses pengembangan 
diri manusia. Tidak hanya itu, dalam banyak hal, mereka justru 
meng undang penderitaan dalam hidup mereka. Sampai sekarang, 
saya masih tak bisa memahami pandangan ini.

Mungkinkah mereka menderita, karena mereka tak tahu, 
bahwa ada jalan untuk keluar dari penderitaan hidup manusia? 
Mungkinkah sikap naif mereka berpijak pada ketidaktahuan? Saya 
bertanya kembali ke teman saya tersebut, ”Mengapa kamu suka 
menderita? Apakah kamu tidak lelah?” Ia dengan enteng menjawab, 
”Itulah hidup: so ist das Leben.”

Saya mencoba menjelaskan, bahwa ada cara lain. Ada peradaban 
lain yang secara mendalam mencoba memahami penderitaan 
manusia, dan bahkan berhasil menemukan jalan keluarnya. Ia tidak 
mau dengar. Entah karena pengaruh alkohol, atau memang kita 
berdua sudah lelah.

Di dalam tradisi fi lsafat Timur, lebih tepatnya di dalam tradisi 
Zen yang berkembang di Cina, Jepang dan Korea, penderitaan 
dilihat sebagai hasil dari ketidaktahuan. Orang menderita, karena 
ia mengalami kesalahan berpikir. Untuk bisa melampaui kesalahan 
ber pikir semacam ini, orang perlu untuk menyadari, siapa diri 
mereka sebenarnya. Dan untuk bisa sampai pada kesadaran ini, 
orang hanya perlu bertanya berulang kali ke diri mereka sendiri, 
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”Darimana asal semua perasaan dan pikiran yang membuat saya 
menderita ini?”

Pertanyaan ini perlu dipikirkan secara mendalam. Darimana 
asal semua pikiran dan perasaan yang muncul ini? Jawaban yang 
biasa muncul adalah ”Dari diriku”. Namun, apa atau siapa itu ”diri”? 
Apa kah ia sungguh ada? Bagaimana penjelasannya?

Hwadu

Gaya berpikir semacam ini berkembang di dalam tradisi Seon 
di Korea. Ia disebut sebagai Hwadu, atau kata yang hidup. Sebagai 
orang yang menekuni fi lsafat, saya senang merawat pertanyaan-
pertanyaan bermutu. Hwadu adalah model yang paling cocok untuk 
saya.

Ketika pertanyaan tersebut diulang, ia akan menjadi bagian 
dari hidup kita. Ketika kita berjalan atau bekerja, pertanyaan 
itu mengulang dengan sendirinya di dalam diri kita. Pertanyaan 
tersebut menyerap semua pikiran dan perasaan yang muncul. Pada 
satu titik, jawaban muncul.

Jawaban yang muncul ini bukanlah jawaban teoritis. Ia bukanlah 
konsep. Ia lebih merupakan sebentuk kesadaran, tempat segala hal 
muncul dan menghilang. Kesadaran ini adalah diri kita yang se-
benarnya. Darinya, segala bentuk pikiran dan perasaan lahir, dan 
menghilang.

Ketika sampai pada titik ini, (yang sebenarnya bukan titik sama 
sekali, karena titik adalah konsep), maka orang akan menemukan 
kejernihan yang sebenarnya. Kejernihan itu berlangsung lama dan 
stabil. Pikiran dan perasaan bisa datang. Namun, semua itu bisa 
di sadari, dan bahkan bisa digunakan untuk tujuan-tujuan baik.

Tak ada gunanya saya menjelaskan soal ini kepada teman saya. 
Dia sudah mabuk, dan ia terlalu keras kepala untuk mendengarkan 
apapun yang bertentangan dengan pandangannya. Satu hal melintas 
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di kepala saya. Mungkin, dia butuh penderitaan yang lebih besar, 
baru ia mau mendengarkan saya. Mungkin…

Saya hanya bisa berharap dalam hati, ”Teman, teruslah 
menderita!!”
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Filsafat dan Kemandirian Berpikir

Kepalanya botak. Sisa rambutnya sudah putih semua. Sorot 
matanya tajam. Suaranya berwibawa, dan ia berbicara secara 

perlahan, sambil menyusun konsep-konsep yang tercecer di dalam 
pikirannya.

Namanya adalah Godehard Brüntrup. Ia adalah Professor Filsafat 
di Universitas Filsafat München, Jerman. Ia sedang diwawancarai 
oleh salah satu stasiun televisi Jerman. Temanya adalah soal peran 
fi lsafat untuk perkembangan pendidikan di Jerman dewasa ini.

Dengan tegas dan jelas, Brüntrup menjelaskan, bahwa tugas 
fi lsafat bukanlah mengajarkan orang untuk hidup sesuai dengan 
aliran berpikir tertentu. Filsafat memberikan kemandirian berpikir 
kepada orang, sehingga ia bisa menilai semua aliran berpikir yang 
ada secara kritis, rasional dan sistematis. Pada akhirnya, ia lalu 
bisa mengembangkan pandangan hidupnya sendiri yang cocok 
untuknya. Saya tertegun, ketika mendengar penjelasan tersebut.

Kemandirian

Sudah lama saya gelisah dengan pola pendidikan fi lsafat di 
Indonesia dan Jerman. Filsafat dipersempit semata ke dalam satu 
aliran tertentu yang diajarkan kepada mahasiswa untuk dianut. Ini 
mirip proses cuci otak. Yang tercipta kemudian adalah manusia-
manusia yang sempit dan fanatik pada satu aliran berpikir tertentu.

Keadaan ini dipersulit dengan gerak informasi dan komunikasi 
yang begitu cepat dewasa ini. Setiap detik, kepala kita dihantam 
de ngan beragam pengetahuan baru. Tidak semuanya benar, dan 
tidak semuanya membantu kehidupan kita. Banyak diantaranya 
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justru mengantarkan kita pada kebencian dan perpecahan antara 
satu sama lain.

Orang dengan mudah tergelincir pada penipuan dan fi tnah. 
Orang juga dengan mudah terjatuh pada fanatisme buta pada 
satu aliran berpikir tertentu. Di titik inilah peran fi lsafat menjadi 
sungguh jelas. Ia membantu orang untuk secara kritis, rasional dan 
sistematis menilai beragam informasi serta aliran berpikir yang ada.

Pandangan Hidup

Dari proses ini, orang lalu bisa membangun pandangan 
hidupnya sendiri dari proses refl eksi yang luas dan mendalam 
atas beragam aliran berpikir yang sudah ada. Ia bisa memberikan 
pendasaran pada pandangan hidupnya tersebut. Dan ia juga siap 
berubah, ketika me mang harus berubah. Pandangan hidupnya 
menjadi begitu lentur, sehingga lalu bisa menanggapi beragam 
keadaan yang terjadi secara tepat dan jernih.

Filsafat yang hanya mengajarkan satu aliran berpikir tertentu 
tidak bisa disebut sebagai fi lsafat. Itu adalah ideologi, dan ideologi 
adalah kekerasan berpikir yang menjadi sumber dari segala 
permasalahan dan penderitaan di muka bumi ini. Ia tidak dapat 
dikritik dan tidak dapat dijelaskan secara rasional kepada orang 
lain. Ia menjadi penjara yang memisahkan orang dari kebijaksanaan.

Selesai mendengar uraian dari Brüntrup, saya mencoba melihat 
diri saya sendiri. Apakah saya terjatuh pada fanatisme pada satu 
aliran berpikir tertentu? Apakah saya sudah bisa membangun 
pandangan hidup saya sendiri yang bisa dipertanggungjawabkan? 
Setelah 15 tahun menggeluti dunia fi lsafat secara mendalam, saya 
merasa seperti kembali ke titik nol.

Titik nol yang bisa saja bukan apa-apa, tetapi juga bisa menjadi 
awal dari segalanya… kita lihat saja.
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Rumah

Ketika menulis ini, saya sedang berada di persimpangan. Hampir 
empat tahun terpisah dari keluarga di tanah air, kini waktunya 

untuk kembali. Dorongan untuk kembali ke tanah air membara 
di dalam dada. Pertanyaan kecil menggantung di hati, dimanakah 
rumah ku yang sesungguhnya?

Setiap orang, sejatinya, mencari rumah. Rumah adalah tempat 
atau keadaan, dimana mereka menemukan kedamaian yang sejati. 
Puluhan ribu kilometer ditempuh, supaya orang bisa kembali ke 
rumah. Beragam upaya dilakukan, supaya perasaan di rumah ini 
tidak hanya datang sesaat, tetapi menetap di dalam diri.

Rumah

Bagi beberapa orang, keluarga adalah rumah yang sesungguhnya. 
Makan ga makan asal kumpul, begitu kata pepatah lama. Ketika 
berkumpul bersama keluarga tercinta, mereka menemukan 
kedamaian yang mereka harapkan. Tanpa kehangatan kasih keluarga, 
hidup terasa hampa tak bermakna.

Bagi beberapa orang lainnya, keluarga tidak memberikan ke-
hangatan. Mereka justru menemukan kehangatan di antara teman 
dan sahabat. Bagi mereka, rumah adalah rasa kebersamaan yang 
dibagi di antara teman dan sahabat. Dimanapun mereka berada, 
mereka selalu berusaha membuka ruang baru bagi teman dan 
sahabat yang baru.

Rumah adalah rasa. Rumah tampil ke depan mata, ketika 
kehangatan membungkus dada. Rumah menjadi nyata, ketika 
senyum dan tawa menggores di bibir. Rumah menjadi hidup, ketika 
kebahagiaan bisa dibagi di antara orang-orang terkasih.
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Rumah juga adalah perspektif. Ia tampil, ketika kita melihat 
dunia dengan kaca mata yang tepat. Ia terlihat, ketika kita 
membersihkan diri dari bercak-bercak kotor yang membuat kabur 
sudut pandang kita. Rumah menjadi tak hanya kata, ketika pikiran 
dan realita berjalan bergandengan tangan.

Ke Dalam

Sedihnya, banyak orang tidak menemukan rumah dalam 
hidupnya. Mereka boleh saja memiliki rumah mewah dan harta 
berlimpah. Namun, kehangatan dan kedamaian yang sejati tetap tak 
tergapai di dalam jangkauan tangannya. Yang tersisa hanya buih-
buih kemewahan kosong yang dibungkus dengan gemerlap permata.

Jika orang tak mampu menemukan rumah dalam hidupnya, 
ia akan menderita. Ia akan terus merasa kesepian, walaupun 
dikelilingi oleh keluarga, teman dan sahabat. Ia mengalami paradoks 
masyarakat modern: kesepian di tengah jutaan orang. Tak jarang, 
orang bunuh diri untuk lepas dari kesepian dan penderitaan.

Ada kalanya, keluarga dan sahabat tidak bisa menyediakan 
rumah yang kita harapkan. Sebaliknya, mereka justru menjadi 
perusak rumah dan pencipta kesepian. Penolakan dan penilaian 
datang dari mata dan mulut mereka. Kita justru merasa hampa dan 
menderita, ketika bersama mereka.

Namun, kita harus sadar, bahwa rumah sejatinya adalah sudut 
pandang dan rasa. Ia tidak datang dari luar, melainkan dari dalam 
diri. Maka, kita perlu mencari rumah di dalam diri kita sendiri 
di sini dan saat ini. Rumah tidak terletak di masa depan sebagai 
harapan, melainkan sebagai kesadaran yang sepenuhnya berpijak 
di sini dan saat ini.

Duduk sendiri di kamar ini, saya melihat ke dalam diri. Sama 
seperti semua orang, saya mencari rumah. Di dalam diri, saya 
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menemukan semesta yang tak berbeda dengan semesta raksasa di 
luar sana. Ada perasaan lega yang muncul.

Saya sudah di rumah…
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Mengapa Kita ”Tidak Perlu” Belajar Filsafat?

Sepulang ke tanah air, saya mencoba memikirkan ulang, apa peran 
fi lsafat bagi perkembangan kehidupan manusia sekarang ini. 

Memasuki kota Jakarta, suasana rumit sudah mulai terasa. Begitu 
banyak orang sibuk dengan beragam aktivitas, mulai dari berjualan 
rokok sampai dengan sekedar duduk menunggu untuk menjemput 
keluarga tercinta. Kerumitan ini berbuah kemacetan lalu lintas, 
terutama ketika orang pergi dan pulang dari tempat kerja.

Apa peran fi lsafat untuk mereka? Itu pertanyaan kecil saya. 
Apa yang bisa saya sumbangkan melalui fi lsafat yang saya pelajari 
di tanah asing dengan harga darah dan air mata? Atau mungkin, 
pendekatannya bisa sedikit dibalik, mengapa orang-orang ini, dan 
saya, ”tidak perlu” belajar fi lsafat?

Filsafat Tidak Perlu, Jika…

Beberapa ide tercetus di kepala. Kita tidak perlu belajar fi lsafat, 
jika kita ingin hidup ikut arus. Kita tidak perlu belajar fi lsafat, jika 
kita mau sekedar mengikuti kebiasaan lingkungan sosial kita. Ketika 
mereka berlari, kita berlari, walaupun arah lari tersebut menuju 
jurang penuh nestapa, baik dalam bentuk kehancuran diri kita, 
walaupun kehancuran alam.

Kita juga tidak perlu fi lsafat, jika kita ingin ditipu. Ditipu oleh 
siapa? Oleh beragam pihak, yakni mulai dari iklan bujuk rayu penuh 
kepalsuan, sampai dengan politikus busuk tanpa kesadaran politik 
yang sekedar butuh suara di dalam pemilihan umum. Kita juga tidak 
perlu mendalami fi lsafat, jika kita ingin diadu domba satu sama lain 
oleh kepentingan dan kekuasaan di balik layar.
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Filsafat juga tidak diperlukan, ketika kita menikmati hidup 
dalam irasionalitas. Artinya, kita tidak perlu belajar fi lsafat, jika kita 
tidak perlu memahami rantai sebab akibat yang membentuk hidup 
kita sekarang ini. Ini juga berarti, kita hidup dalam kebodohan. Kita 
melempar kesalahan ke orang lain atau justru kepada Tuhan, dan 
lupa berkaca untuk melihat ke dalam diri kita sendiri.

Kita tidak perlu belajar fi lsafat, jika kita senang berpikir kacau 
balau. Artinya, kita berpikir tanpa hubungan logis yang jelas, serta 
dengan mudah menarik kesimpulan yang salah. Jika pikiran kita 
kacau, tindakan kita pun juga kacau. Beragam masalah yang kita 
hadapi justru menjadi besar, dan melahirkan masalah-masalah baru.

Untuk orang yang menikmati kekacauan seperti ini, fi lsafat 
jelas tidak diperlukan.

Lintas Tradisi

Namun, fi lsafat yang hanya menekankan pemikiran belaka juga 
berbahaya. Kita akhirnya tidak bisa membedakan, mana kenyataan 
yang sebenarnya, dan mana yang merupakan ciptaan dari pikiran 
kita. Kita sibuk dengan konsep, dan lupa kembali ke kenyataan 
yang sejatinya tanpa nama dan tanpa konsep. Jika ini terjadi, kita 
hidup dalam penderitaan, dan akhirnya membuat orang lain juga 
menderita.

Oleh karena itu, kita juga perlu belajar jalan pembebasan 
di tradisi Timur, yakni fi lsafat Zen. Zen membebaskan kita dari 
beragam konsep yang mengepung kepala kita. Zen mengajak 
kita melihat kenyataan apa adanya, sebelum kenyataan tersebut 
dibungkus oleh konsep, penilaian dan analisis yang dibuat pikiran 
kita. Namun, jika kita senang hidup dalam ilusi yang berbuah 
penderitaan, Zen juga tidak diperlukan.

Percikan pikiran ini lahir dari persentuhan saya dengan 
kehidupan masyarakat Indonesia. Ia juga lahir dari upaya saya untuk 
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memahami, siapa diri saya sebenarnya, tidak hanya dalam konteks 
kehidupan masyarakat Indonesia, tetapi juga sebagai warga semesta 
yang meliputi jutaan jenis makhluk hidup maupun benda-benda 
angkasa lainnya. Percikan pikiran ini juga lahir dari dorongan batin 
untuk mencapai pencerahan, baik bagi diri saya maupun bagi semua 
makhluk hidup. Jika anda tidak membutuhkan pencerahan dan 
kejernihan di dalam hidup anda, anda bisa melupakan tulisan ini.

Anda tidak perlu fi lsafat…
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Paradoks Kejernihan

Jika dipikirkan, hidup memang rumit. Begitu banyak keputusan 
harus dibuat. Semua dengan akibatnya masing-masing. Apapun 

yang kita lakukan, sebaik apapun niat di dalam hati kita, tantangan 
selalu datang menghadang.

Di tengah segala kebingungan yang diciptakan oleh pikiran, kita 
mencari jawaban. Di tengah beragam tantangan, kita mencari jalan 
keluar. Pendek kata, kita mencari kejernihan. Dengan kejernihan, 
harap annya, kita bisa mencapai keputusan yang tepat di dalam 
beragam keadaan yang terjadi.

Menuju Kejernihan

Pertanyaan yang menggantung kemudian, bagaimana kita 
bisa sampai pada kejernihan? Banyak orang menyarankan, supaya 
kita melakukan analisis lebih mendalam, supaya pada sampai 
pada kejernihan. Orang-orang lainnya mengatakan, bahwa kita 
memerlukan informasi lebih banyak. Sayangnya, informasi yang 
berlimpah, yang dipandu dengan analisis yang mendalam, kerap 
membuat kita semakin jauh dari kejernihan.

Aleida Assmann, pemikir tentang ingatan kolektif asal Jerman, 
pernah menulis, bahwa kita hidup di jaman banjir informasi 
(Informationsüberschwemmung). Kita memperoleh begitu banyak 
informasi setiap detiknya dari berbagai sumber. Namun, kita 
tidak lagi punya cukup waktu dan tenaga, guna memahami dan 
mendalami beragam informasi tersebut. Akibatnya, kita jatuh pada 
kebingungan, dan semakin jauh dari kejernihan.

Oleh karena itu, kejernihan berpikir tidak pernah bisa didapat 
dengan analisis dan tambahan informasi. Belajar dari tradisi Zen 



Reza A.A Wattimena — 39

di dalam fi lsafat Timur, kejernihan justru bisa dicapai, ketika kita 
melepas keinginan untuk menjadi jernih. Artinya, kita dibebaskan 
dari segala tegangan keinginan di dalam pikiran. Kita kembali ke 
keadaan sebelum pikiran muncul, yakni keadaan alamiah dari diri 
kita itu sendiri.

Caranya bagaimana? Kita hanya perlu hidup dari saat ke saat. 
Ketika makan, kita sepenuhnya makan. Ketika berjalan, kita 
sepenuhnya berjalan. Kita hidup sepenuhnya di sini dan saat ini. 
Inilah kebebasan yang sejati, menurut Eckhart Tolle.

Paradoks Kejernihan

Pikiran kita lalu menjadi sederhana, yakni saat demi saat 
mencerap, tanpa menganalisis. Kita melakukan segalanya dari 
kejernihan. Jika ini sudah dicapai, kita hanya perlu jalan terus dengan 
segala keputusan yang ada, dan membuka pikiran lebar-lebar. Kita 
menjadi sepenuhnya terbuka pada kenyataan sebagaimana adanya 
saat demi saat di dalam hidup kita.

Inilah kejernihan yang sesungguhnya. Ia bukanlah ”konsep 
kejernihan”. Ia justru hadir, ketika ”konsep kejernihan” dilepas jauh-
jauh. Inilah paradoks kejernihan.
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Kota dan Ilusinya

Siapa yang tak tergoda dengan gemerlap cahaya kota di malam hari? 
Gedung-gedung tinggi menjulang memamerkan kecanggihan 

dan keindahannya. Kota-kota besar dunia memikat begitu banyak 
orang untuk hidup di dalamnya. Sayangnya, daya pikat tersebut 
tidak selalu berakhir sebagai cerita bahagia.

Tukang parkir itu masih muda. Setelah lama meninggalkan 
Jakarta, saya mulai banyak kehilangan arah. Saya bertanya satu 
alamat kepadanya. Anak muda asal Madura itu menggeleng kepala, 
tanda tidak tahu.

Ia adalah salah satu anak muda korban pikatan kota Jakarta. 
Tanpa modal kemampuan ataupun uang, ia merantau ke Jakarta. 
Ia mendengar, di Jakarta, orang bisa mendapatkan kekayaan yang 
melimpah. Modal nekad dan harapan besar, ia pergi ke Jakarta, serta 
meninggalkan semua sanak keluarganya di Madura.

Gemerlap cahaya kota memang menjanjikan kemasyuran uang 
dan nama besar. Di beberapa budaya, orang belum menjadi pria 
sejati, jika ia tidak pernah merantau. Beragam kemungkinan tampil 
di depan mata. Sayangnya, seperti semua bentuk kemungkinan, 
hal-hal jelek pun tak terhindarkan.

Anonimitas, Kriminalitas dan Identitas

Ketika orang meninggalkan tempat asalnya, dan terpikat dengan 
gemerlap kota, ia seperti dicabut dari akar budayanya. Ia seolah me-
nunda semua ikatan emosional yang sebelumnya telah membentuk 
dia menjadi manusia. Di kota besar, ia seperti bukan siapa-siapa. 
Ia hanya seorang manusia bersama dengan jutaan manusia lainnya 
yang mencari sesuap harta dan nama besar.
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Di kota besar, orang seolah tanpa wajah. Ia menjadi anonim, 
satu di antara sekian juta manusia lainnya. Tanpa pengolahan yang 
tepat, ciri anonim ini bisa melahirkan banyak masalah, mulai dari 
gangguan kejiwaaan, sampai dengan kecemburuan sosial yang akut. 
Rasa iri muncul, ketika diri terjebak kemiskinan, namun dipaksa 
melihat orang menggunakan mobil mewah, sambil berbelanja di 
tempat-tempat mahal. Anonimitas dan kesenjangan sosial ekstrem 
adalah bumbu utama dari konfl ik dan revolusi.

Keadaan ini juga bisa meningkatkan kriminalitas di kota. 
Orang-orang tanpa pekerjaan dan keahlian apapun membanjiri 
kota. Tidak semuanya beruntung. Yang tak beruntung mengalami 
godaan besar untuk melakukan tindak kriminal, seperti mencuri, 
memeras, mem perkosa dan bahkan membunuh.

Akar dari semua ini adalah kebingungan akan jati diri. Di kota 
besar yang gemerlap, orang mengalami krisis identitas. Ia tercabut 
dari akar budayanya, dan tidak mampu menanamkan identitas 
barunya di kota besar yang gemerlap dan gigantis. Jika ditambah 
dengan tekanan kemiskinan, perilaku merusak adalah buah yang 
tak terhindarkan untuk dipetik.

Di tingkat yang lebih luas, pikatan kota juga melahirkan banyak 
kesalahan tata kota. Pemukiman kumuh berkembang dimana-mana, 
karena para pendatang yang terpikat tak berhasil menemukan pe-
rumahan yang layak. Dari kekumuhan lahirlah banyak masalah 
kesehatan dan bencana, seperti banjir yang tak lagi bisa dihindarkan. 
Kemacetan ekstrem, seperti yang terjadi di Jakarta, adalah hasil dari 
pikatan ilusi kota Jakarta yang menawarkan janji-janji yang tak 
selalu ditepatinya.

Akibat lainnya, desa menjadi terbengkalai. Padahal, di desa, 
lapangan kerja juga tersedia. Namun, karena banyak orang terpikat 
oleh rayuan ilusi kota, beragam pekerjaan itu tak terisi. Desa pun 
ke kurangan tenaga kerja, menurun produktivitasnya dan menjadi 
miskin. Ini seperti lingkaran setan saja.
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Prioritas

Jalan keluarnya ada dua. Yang pertama adalah, kita tidak boleh 
terpikat oleh ilusi kota. Kita harus sungguh jernih melihat keadaan 
yang ada. Pendek kata, kita harus punya prioritas yang berakar pada 
budaya kita sendiri, sambil bersikap kritis pada segala pikatan yang 
kerap kali ilusif.

Pemerintah juga memainkan peranan penting di sini. Desa 
harus menjadi sasaran pembangunan dan investasi pemerintah, 
supaya bisa menawarkan peluang yang besar bagi warganya. 
Pemerintah kota juga perlu melakukan kontrol, supaya proses 
urbanisasi (perpindahan orang dari desa ke kota) tidak ekstrem, dan 
kemudian melahirkan berbagai masalah. Permasalahan pemukiman 
kumuh dan urbanisasi tanpa kontrol harus menjadi perhatian utama 
pemerintah.

Hidup memang menawarkan banyak hal. Namun, sebagian 
besar di antaranya adalah ilusi. Ilusi tersebut begitu memikat, 
sehingga tampak sungguh nyata dan menggoda. Kita perlu secara 
kritis dan jernih membedakan antara ilusi yang menipu, dan 
kenyataan sebenarnya. Tidak ada jalan lain.
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Ketika Tersesat

Di dalam hidup, kita kerap kali merasa tersesat. Kita kehilangan 
pegangan hidup, karena masalah dan krisis datang bertubi-

tubi, seolah tanpa henti. Ibaratnya keluar dari mulut harimau, dan 
masuk ke mulut singa. Tegangan hidup menghantam terus, tanpa 
memberi jeda.

Kita pun juga kerap kali merasa kehilangan arah. Kita tidak lagi 
punya tujuan hidup yang jelas. Pegangan hidup seolah rapuh, dan 
begitu mudah lepas. Kita tidak lagi menemukan makna dari apa 
yang sedang kita lakukan.

Ketika ini terjadi, buahnya ada dua, yakni kecemasan dan pen-
deritaan. Kita merasa cemas atas apa yang akan terjadi di masa 
depan. Kecemasan itu melahirkan tegangan dan penderitaan di 
dalam diri kita. Pada tingkat yang ekstrem, kita jatuh ke dalam 
depresi, dan bahkan bunuh diri.

Hal yang sama kiranya bisa terjadi di tingkat politik. Politik 
yang tersesat adalah politik yang tanpa tujuan. Politik menjadi tidak 
bermakna. Semua kebijakan tidak bertujuan untuk menyejaterahkan 
rakyat, melainkan untuk memperkaya para pejabat yang korup dan 
biadab.

Ketika ini terjadi, buahnya dua, yakni kemiskinan dan 
ketidakadilan sosial yang merajalela di masyarakat. Di satu sisi, 
ada orang memiliki lebih dari lima mobil mewah di rumahnya. Di 
sisi lain, ada keluarga yang kekurangan uang sekedar untuk makan 
hari ini. Inilah pemandangan di ibu kota, dan juga di berbagai kota 
besar di Indonesia.
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Mencari Mata Air

Dalam keadaan semacam ini, apa yang mesti dilakukan? Ketika 
tersesat, kita perlu mencari pegangan hidup. Kita perlu mencari titik 
tolak, dimana kita bisa memulai untuk menemukan kejernihan. 
Cerita pendek ini kiranya bisa membantu.

Ada orang yang mendaki gunung. Begitu tingginya gunung ter-
sebut, sampai ia melewati batas awan. Ketika melewati batas awan, 
gunung tersebut dipenuhi kabut. Cuaca begitu dingin, dan mata 
nyaris tak dapat melihat. Ia tersesat.

Ia tidak dapat menemukan jalan pulang. Seketika itu, ia ter-
ingat. Air selalu mengalir ke bawah. Ia pun mulai mencari mata 
air kecil, dan mengikuti alirannya, berharap bisa menemukan jalan 
turun ke bawah.

Akhirnya, ia berhasil melewati batas awan, dan menemukan 
jalan pulang. Mata air kecil yang mengalir ke bawah telah menjadi 
petunjuknya untuk menemukan jalan pulang. Mata air tersebut telah 
menjadi pegangannya. Ia mengikutinya, dan akhirnya menemukan 
jalan yang ia cari.

Melestarikan Kehidupan

Mata air adalah sumber kehidupan. Tidak ada satupun kehidupan 
yang bertahan di alam ini, tanpa air. Dari sini, kita bisa belajar, bah-
wa ketika tersesat, kita perlu untuk mencari pegangan yang juga 
merupakan sumber kehidupan. Pegangan itu haruslah berupa se-
perangkat nilai ataupun tindakan yang melestarikan kehidupan itu 
sendiri.

Melestarikan kehidupan itu berarti berbuat baik. Melestarikan 
kehidupan juga berarti sedapat mungkin mengurangi penderitaan 
yang ada di sekitar kita. Berbuat baik di sini juga harus dipahami 
dalam arti luas. Ia bukan hanya sekedar memberi uang untuk 



Reza A.A Wattimena — 45

mendapat pahala, tetapi merupakan dorongan alami dari dalam 
batin untuk bertindak sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi.

Ketika kita terus berusaha melestarikan kehidupan, maka kita 
akan kembali menemukan arah. Kita akan kembali menemukan 
makna di dalam hidup kita. Secara perlahan tapi pasti, kita akan 
melihat jalan pulang untuk melampaui segala bentuk kecemasan 
dan penderitaan di dalam hidup. Pendek kata, kita akan menemukan 
jalan pulang.

Ketika dunia politik tersesat, hal yang sama kiranya perlu 
dilakukan. Korupsi dan kebiadaban politik tidak pernah menyeluruh. 
Selalu ada orang yang teguh berpegang pada prinsip-prinsip 
keberadaban, pun ketika krisis politik terjadi. Mereka tidak boleh 
larut ke dalam korupsi, melainkan harus tetap berpegang pada 
petunjuk ketika tersesat, yakni melestarikan kehidupan.

Sikap melestarikan kehidupan akan berbuah banyak. Banyak 
orang akan terinspirasi. Ide-ide baru demi kebaikan bersama dan 
pelestarian kehidupan akan berkembang. Jalan menuju keadilan 
dan kemakmuran bersama pun akan terbuka, walaupun mungkin 
tak akan pernah ter wujud sepenuhnya.



46 — PERSPEKTIF, dari Spiritualitas Hidup sampai dengan Hubungan Antar Bangsa

Jalan Hidup Zen

Jalan hidup Zen adalah jalan hidup untuk sungguh menyadari, 
siapa diri kita sebenarnya. Nama kita bisa diubah. Semua identitas 

sosial kita juga bisa berubah. Tubuh akan hancur. Jika semua itu 
dilepas, lalu apa yang tersisa? Itulah jati diri alamiah kita sebagai 
makhluk semesta.

Jati diri alamiah kita hanya bisa disadari, jika kita hidup di 
sini dan saat ini. Kita menjalani hidup kita saat demi saat dengan 
kesadaran penuh. Tidak ada kecemasan akan masa lalu ataupun 
masa depan. Tidak ada multitasking. Yang ada hanyalah, apa yang 
sedang kita lakukan saat ini? Lakukan sepenuh hati!

Hidup dari saat ke saat dengan kesadaran penuh adalah 
meditasi. Zen sendiri artinya adalah meditasi. Meditasi bukan hanya 
duduk, tetapi juga dalam menjalani hidup sehari-hari dari saat ke 
saat secara penuh. Ia membuahkan kejernihan serta ketenangan di 
dalam diri kita. Kita lalu bisa menjalankan tugas serta kewajiban 
kita kepada orang lain setiap saatnya.

Hakekat Pikiran

Titik awal Zen adalah kesadaran penuh, bahwa segala hal yang 
ada di alam semesta ini adalah ciptaan pikiran kita. Materi menjadi 
terlihat konkret, karena kita memiliki panca indera yang terhubung 
dengan pikiran kita. Jika panca indera kita berbeda, maka materi 
pun akan terlihat berbeda. Semua benda, kata, konsep dan penilaian 
adalah ciptaan pikiran kita. Mereka tidak berada secara mandiri, 
lepas dari pikiran kita.
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Pikiran kita menciptakan itu semua. Kita lalu melekat pada 
hasil ciptaan pikiran kita, dan lalu menderita. Kita kecanduan untuk 
memperoleh kenikmatan. Namun, nikmat dan derita adalah dua 
sisi dari koin yang sama. Kita tidak bisa mendapatkan yang satu, 
tanpa yang lainnya. Ketika kita memperoleh kenikmatan, maka 
bersiaplah untuk menderita.

Pikiran manusia juga ambigu. Ia kerap jatuh pada analisis ber-
lebihan. Ini akhirnya menciptakan kecemasan dan ketakutan yang 
tidak perlu. Pikiran manusia itu seperti monyet. Ia suka melompat-
lompat, tanpa bisa diatur. Pada titik terparah, pikiran manusia yang 
tak teratur mendorong orang pada sakit fi sik, seperti kanker dan 
jantung, atau justru bunuh diri.

Sebelum Pikiran

Zen hendak mengajak orang untuk menjaga jarak dari pikirannya 
sendiri. Ia mengajak orang untuk bergerak ke titik sebelum pikiran, 
yakni ke jati diri sejatinya sebagai manusia. Apa yang ada sebelum 
pikiran? Yang jelas, tidak ada konsep. Tidak ada ketakutan. Yang 
ada hanya satu: ruang besar yang penuh kedamaian.

Ketika orang bisa menjaga jarak dari pikirannya, dan memasuki 
ranah sebelum pikiran, maka ia memasuki ruang besar yang penuh 
kedamaian tersebut. Zen lalu melatih orang untuk bisa hidup dari 
titik kedamaian tersebut. Orang jadi sepenuhnya terbuka pada 
kehidupan, dan menjalani terus dengan keyakinan diri, apapun 
yang terjadi pada dirinya. Go straight, don’t know!

Ketika makan, ya kita sepenuhnya makan. Ketika tidur, ya 
kita sepenuhnya tidur. Ketika melihat, ya kita sepenuhnya hanya 
melihat. Ketika mendengar, ya kita sepenuhnya hanya mendengar. 
Ketika berjalan, ya kita sepenuhnya hanya berjalan. Inilah jalan 
hidup Zen.
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Konfl ik dan Penderitaan

Ketika menghadapi konfl ik, kita juga sadar, bahwa yang marah 
dan benci adalah pikiran kita. Pikiran kita bukanlah kita. Pikiran 
adalah hasil dari bentukan masa lalu kita. Ia penuh dengan beban 
ingatan, penyesalan dan kecemasan. Ketika mendalami Zen, kita 
belajar untuk menjaga jarak dari pikiran kita. Kita tidak lagi larut 
dalam pikiran yang datang dan pergi setiap saatnya.

Jika ini bisa dilakukan, semua masalah bisa diselesaikan dengan 
kepala dingin. Negosiasi dan diskusi adalah jalan yang ditempuh di 
dalam semua masalah. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kebencian. 
Tidak ada emosi. Semua itu hanya ilusi yang diciptakan oleh pikiran 
yang tak terlatih.

Ketika menderita, kita juga lalu sadar, bahwa yang menderita 
bukanlah kita, melainkan pikiran kita. Pikiran kita menderita, 
karena ia tidak mendapatkan yang ia inginkan. Jika kita bertekun 
di jalan Zen, kita tidak lagi larut dalam pikiran kita. Kita pun juga 
tidak lagi larut di dalam penderitaan yang kita alami. Pendek kata, 
kita bisa tetap damai, walaupun menderita.

Cinta dan Kejernihan

Buah utama dari Zen adalah kejernihan pikiran dari saat ke 
saat di dalam hidup. Dengan kejernihan, orang lalu bisa mencintai 
semua hal, tanpa kecuali. Mencintai dan mengasihi adalah hukum 
utama semua agama dan aliran kepercayaan di muka bumi ini. 
Maka, ketika orang menekuni jalan Zen, ia justru semakin dalam 
memahami agama yang telah ia peluk. Zen tidak membuat orang 
berpindah agama, tetapi justru membuat orang semakin dalam 
menghayati agamanya.

Cinta, yang berpijak pada jalan Zen, adalah cinta yang secara 
alami yang muncul dari hati. Ia bukanlah perintah moral dari 



Reza A.A Wattimena — 49

tradisi ataupun orang suci. Di dalam Zen, cinta lahir dari kesadaran 
mendalam, bahwa segala hal yang ada di alam semesta ini adalah 
satu kesatuan yang tak terpisahkan, bahkan dengan makhluk planet 
lain yang kita belum kenal. Perbedaan adalah ilusi ciptaan pikiran.

Kesadaran semacam ini hanya dapat diperoleh, jika orang 
paham, siapa dia sebenarnya, sebelum segala pikiran muncul. 
Sebenarnya, kita adalah alam semesta. Kita adalah bintang di langit 
dan galaksi di ujung alam semesta nun jauh di sana. Kesadaran ini 
menjauhkan kita dari penderitaan yang tak perlu, dan mengajarkan 
kita untuk mengasihi segala hal, tanpa kecuali.

Kesehatan dan Terapi

Dengan menekuni jalan hidup Zen, orang akan mendapatkan 
ketenangan batin. Ketenangan batin amatlah penting untuk 
kesehatan mental seseorang. Zen, dalam arti ini, juga bisa menjadi 
terapi bagi segala bentuk penyakit kejiwaan. Zen juga dapat dilihat 
sebagai langkah pencegahan, supaya orang tidak terjatuh ke dalam 
beragam penyakit kejiwaan.

Kesehatan mental juga terkait erat dengan kesehatan fi sik 
seseorang. Begitu banyak penyakit fi sik yang lahir dari kecemasan 
dan ketakutan yang berlebihan. Stress dan depresi membunuh sel 
otak dan menciptakan ketidakseimbangan hormon. Ini semua bisa 
menciptakan penyakit hormonal, dan beragam jenis kanker.

Untuk orang-orang yang sudah mengalami sakit parah, jalan 
hidup Zen juga menyediakan ketenangan batin. Orang bisa merasa 
sakit, namun tak menderita. Dengan jalan hidup Zen, orang bisa 
menemukan kedamaian di tengah rasa sakit dan masalah yang 
ia hadapi. Ini hanya mungkin, jika orang tidak menyamakan diri 
dengan masalah ataupun rasa sakit yang ia alami. Pendek kata, ia 
berjarak dari apa yang ia alami. Kematian pun tidak lagi menjadi 
sumber ketakutan.
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Melampaui Ilmu Pengetahuan Modern

Pendekatan Zen juga melampaui ilmu pengetahuan modern. 
Filsafat dan ilmu pengetahuan modern masih melulu berpijak pada 
pikiran. Padahal, kerap kali, sumber masalahnya adalah pikiran itu 
sendiri. Ini seperti mencuci darah dengan darah. Ini adalah upaya 
yang sia-sia.

Ilmu pengetahuan modern juga kerap kali membuat pemisahan. 
Mereka lupa, bahwa pemisahan hanya di tataran teori. Di dalam 
kenyataan, semua hal terhubung secara harmonis, tanpa terpisahkan. 
Dengan cara berpikirnya yang sekarang, ilmu pengetahuan mencipta-
kan ilusi keterpisahan. Buah dari ilusi keterpisahan ini adalah 
pengrusakan alam semata untuk memuaskan kerakusan manusia.

Titik tolak Zen adalah kesadaran akan kesatuan segala sesuatu. 
Ini membuat kita terbuka pada alam. Alam tidak lagi dilihat sebagai 
sesuatu yang berbeda dari kita. Kita melihat alam sebagai bagian 
dari diri kita sendiri. Dengan kesadaran semacam ini, kita tidak 
akan merusak alam, hanya demi memuaskan kerakusan kita.

Untuk Kehidupan Modern

Kehidupan modern dipenuhi dengan kesibukan dan tuntutan 
yang besar. Banyak orang tak tahan dengan tekanan tersebut. 
Mereka lalu lari ke alkohol, seks, belanja atau narkoba. Semua itu 
bukanlah jalan keluar, karena justru akan menciptakan masalah 
lainnya yang lebih besar.

Zen amat cocok untuk menjadi jalan keluar dari masalah ini. Zen 
mengajak orang untuk kembali ke sebelum pikiran. Ia mengajarkan 
orang untuk berjarak dari semua pikiran yang menghasilkan stress, 
depresi dan beragam tekanan hidup lainnya. Zen tidak menciptakan 
ketergantungan apapun. Ia juga tidak mempunyai efek samping 
apapun, selain kejernihan dan kedamaian.
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Ketika para profesional menekuni jalan Zen, mereka akan 
menemukan kejernihan dan kedamaian. Pekerjaan mereka juga 
akan semakin baik. Kinerja mereka meningkat. Tingkat stress juga 
menurun. Mereka bisa menemukan kebahagiaan dan kedamaian di 
tengah tantangan hidup yang tak kunjung berakhir.

Jalan hidup Zen juga mendorong perubahan sosial mendasar. 
Orang tidak lagi terjebak pada kerakusan pikirannya. Jika banyak 
orang mengalami perubahan batin, maka perubahan tata sosial 
pun tak bisa dihindarkan. Keadilan dan kemakmuran untuk 
semua perlahan akan tercipta, dan semua ini dilakukan tanpa 
menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun.

Kebahagiaan di Dalam

Zen mengajarkan orang untuk melihat ke dalam dirinya. 
Kebahagiaan dan kebenaran tidak bisa ditemukan di luar diri 
manusia. Semua itu ada di dalam dirinya. Agama juga mengajarkan, 
bahwa Tuhan ada di dalam hati manusia.

Ketika melihat ke dalam secara konsisten, orang secara perlahan 
akan menemukan kedamaian yang ia cari. Ia juga akan menemukan 
kejernihan. Ia tidak lagi tergantung secara emosional pada benda-
benda di luar dirinya, guna mendapatkan kebahagiaan. Ia menyadari, 
siapa dia sebenarnya, dan itu menjadi sumber kekuatan sejati bagi 
hidupnya.

Jalan hidup Zen adalah sebuah laku hidup yang perlu dilatih. 
Orang kerap kali gagal, dan kembali masuk ke dalam penderitaan. 
Jangan khawatir. Kita hanya perlu kembali ke saat ini sepenuhnya. 
Jika dilakukan secara konsisten, jalan hidup Zen akan mengubah 
hidup kita secara mendasar. Kejernihan serta kebahagiaan akan 
mengisi sebagian besar hidup kita.

Jadi, tunggu apa lagi?
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Tentang Prioritas

Di dalam hidup, kita diminta membuat pilihan. Kerap kali, 
pilihan yang tersedia begitu banyak. Kita mengalami kesulitan 

untuk membuat keputusan. Yang diperlukan di sini adalah prioritas, 
yakni pemahaman mendasar tentang apa yang terpenting, yang 
terlebih dahulu harus dilakukan.

Prioritas

Hal ini penting tidak hanya untuk pribadi kita, tetapi juga 
untuk kehidupan bersama. Politik yang bermutu adalah politik yang 
berfokus pada apa yang terpenting, yakni membangun kehidupan 
bersama yang didasarkan pada keadilan dan kemakmuran untuk 
semua. Hal-hal lainnya haruslah mengabdi pada prioritas utama 
ini. Jika tidak, maka ia harus dilepas.

Memahami prioritas berarti memahami esensi dari sesuatu. 
Esensi adalah inti dari sesuatu. Di dalam fi lsafat, esensi dapat juga 
dipahami sebagai tujuan keberadaan (reason of existence) dari hal 
tersebut. Misalnya, sendok ada untuk membantu proses makan, 
dan sepatu ada untuk membantu proses berjalan manusia.

Jika esensi tidak dipahami, maka orang tidak akan memahami 
prioritas. Tujuan hidupnya akan kacau. Di bidang politik, tata kelola 
pun akan menjadi kacau. Yang kemudian terjadi adalah konfl ik dan 
ketegangan yang merusak kehidupan bersama.

Kejernihan

Bagaimana caranya, supaya kita tahu, apa esensi dari apa yang 
kita lakukan? Untuk itu, kita perlu setidaknya tiga hal, yakni 
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kejernihan, sikap kritis dan otot. Kejernihan berarti memahami 
sesuatu apa adanya, tanpa prasangka apapun. Semua bentuk 
pengandaian dan prasangka ditunda, supaya kita bisa mencapai 
kejernihan berpikir.

Di dalam Zen, kejernihan terdiri dari tiga hal. Yang pertama 
adalah memahami keadaan secara apa adanya. Yang kedua adalah 
memahami hubungan kita dengan keadaan tersebut secara tepat. 
Yang ketiga adalah memahami fungsi yang kita lakukan di dalam 
menanggapi keadaan tersebut.

Misalnya, ketika ada orang kesulitan, kita menolongnya. Ketika 
ada orang lapar, kita memberinya makan. Ketika ada orang haus, 
kita memberinya minum. Kita melakukan itu semua dari saat ke 
saat.

Sikap Kritis

Untuk bisa memahami esensi dan menentukan prioritas secara 
tepat, kita juga perlu sikap kritis. Sikap kritis berarti kita tidak 
percaya begitu saja semua informasi yang kita terima. Ini juga 
berarti, bahwa kita tidak percaya begitu saja pada pikiran maupun 
perasaan yang muncul di kepala kita. Kita perlu mengajukan 
pertanyaan kepada semua itu.

Sikap kritis adalah dasar dari hidup yang bermutu. Tanpa 
sikap kritis, orang akan mudah tertipu oleh berita palsu dan gosip. 
Keputusan yang didasarkan semata pada informasi palsu dan gosip 
adalah keputusan yang amat buruk. Ia tidak hanya merugikan kita 
sendiri, tetapi juga banyak orang lainnya.

Sikap kritis adalah juga dasar dari sikap intelektual. Ilmu 
pengetahuan modern dan fi lsafat bisa begitu berkembang, karena 
didasarkan pada sikap kritis semacam ini. Orang tidak begitu 
saja menerima informasi dari luar, tradisi dan pikirannya sebagai 
kebenaran mutlak, melainkan mengujinya terlebih dahulu dengan 
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akal sehatnya. Hanya dengan begini, hidup bersama yang beradab 
bisa terwujud.

Otot

Seringkali, kita sudah memiliki kejernihan dan sikap kritis, tetapi 
kita tidak mampu mewujudkan tujuan kita menjadi kenyataan. 
Di titik inilah otot berperan. Otot di sini berarti kemampuan 
yang didorong oleh motivasi kuat untuk mewujudkan sebuah visi 
menjadi kenyataan.

Kekuatan otot membutuhkan satu dasar yang kuat. Dasar itu 
adalah motivasi. Kita sepenuhnya sadar, bahwa sesuatu itu penting 
untuk dilakukan. Hidup pribadi maupun hidup bersama tergantung 
dari tindakan kita tersebut. Maka, kita lalu bertindak dengan penuh 
semangat.

Hidup bersama yang bermutu bisa terwujud, jika setiap orang 
paham akan prioritas terpenting dalam hidupnya dari saat ke saat. 
Itu hanya mungkin, jika setiap orang, atau sebagian besar orang, 
mengembangkan kejernihan, sikap kritis dan ”otot”-nya di dalam 
kehidupan mereka. Orang yang gagal menentukan prioritas akan 
terus salah membuat keputusan di dalam hidupnya. Bangsa yang 
gagal menentukan prioritas akan terus menjadi bangsa miskin yang 
dijajah secara ekonomi maupun politik oleh bangsa lainnya. Apakah 
kita mau seperti itu?
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Mengurai Epistemologi Koruptor

Mantan Rektor Universitas Airlangga Surabaya, Fasichul Lisan, 
kini ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK terkait 

dengan pendirian RS Unair. Bukti-bukti sudah mencukupi untuk 
menetapkan dia sebagai tersangka. Tentu saja, asas praduga tak 
bersalah tetap harus dipegang. Orang harus dianggap tak bersalah, 
sampai ia sungguh terbukti sebaliknya.

Lepas dari apa yang sesungguhnya terjadi, pertanyaan mendasar, 
tentang mengapa orang korupsi, tetap menarik perhatian banyak 
kalangan. Ini terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di banyak 
negara lainnya. Masalahnya bukan adanya korupsi, tetapi tingkat 
korupsi yang mengkhawatirkan, sehingga menghambat seluruh 
proses pembangunan lainnya. Proses perluasan pendidikan, fasilitas 
kesehatan dan pengentasan kemiskinan menjadi terhambat, akibat 
tingkat korupsi yang amat besar.

Epistemologi Koruptor

Sebagai pejabat publik, peluang korupsi amatlah besar. Mereka 
bisa menggunakan posisinya untuk memperkaya diri, keluarga 
ataupun kerabatnya dengan menggunakan uang rakyat. Pendek 
kata, mereka meraup keuntungan di atas penderitaan orang lain. 
Walaupun tahu akan hal ini, mereka tetap melakukan tindak 
korupsi. Pertanyaan kecil menggantung, mengapa?

Diperlukan sebuah kajian epistemologis tentang cara berpikir 
pelaku korupsi. Pertanyaan awalnya kiranya berbunyi begini, apa 
yang bercokol di pikiran orang pada detik, ketika ia melakukan 
tindak korupsi? Ada tiga hal yang kiranya muncul, yakni kelekatan, 
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penolakan dan kesalahpahaman. Ketiga hal ini langsung terkait 
dengan mentalitas bergerombol yang begitu akut menjangkiti 
masyarakat kita.

Pelaku korupsi berpikir, bahwa kekayaan material adalah salah 
satu nilai terpenting dalam hidup. Mereka melekat pada kekayaan 
material yang dianggap sebagai salah satu sumber kebahagiaan 
terbesar. Kelekatan ini membuahkan pertimbangan yang kabur, 
yang akhirnya mendorong tindakan yang tidak tepat, yakni yang 
merugikan orang lain. Secara padat dapat dijelaskan, bahwa 
kelekatan selalu merupakan sumber petaka, baik bagi pribadi 
maupun bagi kehidupan bersama.

Penolakan dan Kesalahpahaman

Para pelaku korupsi juga hidup dengan penolakan. Yang jelas, 
mereka menolak untuk hidup sederhana dan bersahaja. Penolakan 
ini begitu kuat dan kejam, sampai mereka bersedia melakukan 
hal-hal mengerikan, guna menghindarinya. Namun, segala bentuk 
penolakan selalu memperkuat apa yang ditolaknya.

Para penolak keras tidak akan pernah bisa lepas dari apa yang 
ditolaknya. Koruptor tidak akan pernah lepas dari kemiskinan. Ia 
akan tetap merasa miskin, walaupun sejatinya sudah banyak uang 
dan harta. Ia akan tetap merasa kurang, bahkan ketika ia sudah 
memiliki seluruh dunia.

Para pelaku korupsi juga hidup dalam kesalahpahaman. Mereka 
mengira, hidup dan segala yang ada di dalamnya itu nyata dan kekal. 
Padahal, jika dilihat secara seksama, tak ada yang abadi di muka 
bumi ini. Kekaisaran paling perkasa di sejarah peradaban manusia 
pun akhirnya runtuh, tinggal cerita.

Pemahaman, bahwa tak ada yang kekal, akan membuat orang 
lebih bijak di dalam berpikir dan bertindak. Ia tidak akan melekat 
pada apapun, ataupun menolak apapun. Ia tidak akan pernah 
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menyakiti orang lain, semata demi memuaskan keinginannya. 
Hidup ini, kata fi lsafat Jawa, hanya numpang lewat, seperti mampir 
minum teh. Mari hidup penuh makna, dan membantu orang lain 
sebisanya.

Bergerombol

Trio epistemologi koruptor, yakni kelekatan, penolakan dan 
kesalahpahaman, kini tidak hanya terjadi pada orang pribadi, 
tetapi sudah berkembang menjadi budaya. Kita bisa sebut itu 
sebagai budaya bergerombol. Korupsi tidak lagi menjadi tindak 
perorangan, tetapi menjadi budaya kelompok yang dilakukan secara 
bergerombol. Di dalam budaya semacam ini, sikap kritis yang sehat 
untuk mempertanyakan keadaan secara rasional dan sistematik 
mengalami mati suri.

Titik kritisnya adalah dengan membangun kesadaran. Ketika kita 
menyadari kelekatan, penolakan, kesalahpahaman serta pengaruh 
budaya bergerombol di dalam diri kita, maka otomatis, kita 
akan berusaha menguranginya. Kesadaran akan trio epistemologi 
koruptor beserta dengan budaya bergerombol yang menyebarkannya 
perlu untuk terus dikembangkan. Segala produk hukum dalam 
bentuk undang-undang canggih untuk melawan korupsi akan sia-
sia, jika tidak dibarengi dengan pemahaman yang tepat tentang 
epistemologi koruptor. Ini seperti menebas rumput liar, tanpa 
pernah sungguh mencabur akarnya.

Mau sampai kapan?
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Dunia Macam Apa?

Beberapa hari yang lalu, saya mengunjungi pasar kecil dekat 
rumah. Seperti biasa, pasar begitu ramai dengan orang yang 

melakukan transaksi jual beli. Yang menarik perhatian saya adalah, 
betapa kotornya pasar tersebut. Ia terletak dekat dengan tempat 
sampah, persis di depan sungai kecil yang ditimbun oleh sampah 
yang begitu banyak, mulai dari botol aqua, sampai dengan sayur-
sayuran busuk. Pemandangan yang mengerikan tersebut tentu saja 
dibarengi dengan bau busuk yang menusuk hidung.

Tak jauh dari pasar tersebut, ada gedung tinggi menjulang. 
Gedung itu adalah apartemen yang berdiri tinggi menjulang di 
antara perumahan kelas menengah ke atas. Sekali lagi, saya tergerak 
oleh ketimpangan sosial yang begitu besar antara si kaya dan si 
miskin di Indonesia tercinta ini. Keadaan semacam ini dapat dengan 
mudah ditemukan di berbagai tempat di Indonesia.

Memang, kita hidup di dunia yang penuh dengan tantangan. 
Perang tak berkesudahan di berbagai tempat ditambah dengan 
kerusakan lingkungan hidup menjadi tantangan bersama. 
Ketimpangan sosial seolah menjadi bom waktu yang menunggu 
untuk meledak, sehingga menghasilkan konfl ik besar di masyarakat. 
Pertanyaan kecil lalu menggantung, dunia macam apakah yang kita 
wariskan ke anak cucu kita? Ada nada pesimis di dalam jawaban 
atas pertanyaan tersebut.

Kemajuan yang Berkelanjutan

Gerhard de Haan, ilmuwan pendidikan asal Berlin, pernah 
menyatakan, bahwa tema ”kemajuan yang berkelanjutan” 
(nachhaltige Entwicklung) adalah tema terpenting jaman kita. 
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Ide ini haruslah disatukan dengan berbagai bidang kehidupan 
masyarakat, mulai dari seni, pendidikan, ekonomi sampai dengan 
politik. Di Jerman, orang bisa mengambil jurusan turisme hijau 
sebagai pendidikannya. Di dalam jurusan ini diajarkan, bagaimana 
orang bisa berwisata dengan hemat energi, seperti misalnya 
menggunakan angkutan umum, dan tidak bersandar melulu pada 
kendaraan pribadi.

Konsep ”kemajuan yang berkelanjutan” ini nantinya berkembang 
secara konkret menjadi berbagai kebijakan di bidang ekonomi dan 
pariwisata. Sebagai konsumen, kita bisa memilih untuk membeli 
produk yang dibuat dengan prinsip perdagangan yang adil. Kita 
hanya perlu melihat label yang tertempel di barang yang hendak 
kita beli. Ada kemungkinan lainnya, yakni produk yang dibuat 
dengan cara-cara yang sehat, yang biasanya tertempel label ”bio”. 
Semua label ini melambangkan adanya proses-proses yang adil di 
belakang beragam produk ataupun jasa yang kita beli.

Konsep ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Ia lahir dari 
masa-masa awal revolusi industri di Eropa pada abad 18 lalu. 
Pada masa itu, kayu adalah sesuatu yang amat berharga. Orang 
menggunakan kayu tidak hanya untuk membangun rumah, tetapi 
juga untuk pemanas ruangan dan memasak. Beberapa hutan menjadi 
gundul, akibat dari proses-proses ini. Keadaan ini mendorong Hans 
Carl von Carlowitz, yang pada waktu itu menjadi pemerhati hutan di 
Jerman, untuk menulis buku pada 1713 tentang ekonomi dari hutan-
hutan (Ökonomie der Walder). Ide tentang kemajuan ekonomi yang 
berkelanjutan dan memperhatikan keadaan lingkungan hidup pun 
lahir di Eropa.

Sejak saat itu, konsep berpikir dan bertindak berdasarkan 
kesadaran lingkungan hidup pun meningkat. Pada 2002 lalu, 
Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan pertemuan di Rio de 
Janeiro. Mereka bersepakat untuk merumuskan program global 
dengan nama ”Pendidikan untuk Kemajuan yang Berkelanjutan” 
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(Bildung für nachhaltige Entwicklung). Semua negara anggota PBB, 
termasuk Indonesia, haruslah menerapkan berbagai kebijakan yang 
menunjang program tersebut, terutama di bidang pendidikan dan 
penelitian.

Keadaan di Indonesia

Jika diperhatikan lebih dekat, kesadaran akan kelestarian 
lingkungan hidup sudah selalu menjadi bagian dari budaya 
Indonesia. Beragam bentuk kearifan lokal di berbagai tempat di 
Indonesia telah menunjukkan, bagaimana pelestarian lingkungan 
hidup telah menjadi bagian sehari-hari kehidupan mereka. Hutan 
setempat tidak hanya lestari, tetapi juga berkembang semakin luas 
dan indah. Kesadaran semacam ini lahir dari pemahaman mendasar, 
bahwa manusia adalah bagian integral dari alam sekitarnya. Tidak 
ada pembedaan antara manusia dengan alam yang melahirkan serta 
membesarkannya.

Paham ini tampaknya merupakan pengaruh langsung dari 
cara berpikir Hindu dan Buddhis. Memang, selama lebih dari 1000 
tahun, Indonesia berada di bawah kekuasaan kerajaan-kerajaan 
Hindu dan Buddha, yang besar diantaranya adalah Sriwijaya dan 
Majapahit. Kedua pandangan ini mengingatkan, bahwa manusia 
bukanlah seonggok daging dan darah semata, tetapi juga merupakan 
alam semesta itu sendiri. Tidak ada keterpisahan antara manusia 
dengan seluruh alam semesta, beserta segala makhluk yang ada 
di dalamnya. Kesadaran ini tertanam begitu dalam di dalam cara 
berpikir dan cara hidup orang Indonesia, sampai sekarang ini.

Sayangnya, beragam kearifan lokal semacam ini kian menghilang. 
Globalisasi telah menyebarkan cara berpikir neoliberalisme, yang 
melulu mementingkan nilai ekonomi, ke seluruh dunia. Bersama 
dengan globalisasi, kebudayaan Amerika dan Eropa pun tersebar 
ke seluruh dunia, seolah tanpa bisa terbendung. Kesemuanya itu 
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mengancam kearifan lokal yang telah berkembang ribuan tahun di 
Indonesia. Bersama dengan itu, kelestarian alam kita pun terancam 
oleh perkembangan industri yang terlalu pesat, beserta limbahnya 
yang sebagian besar tidak bisa diolah.

Sebenarnya, globalisasi bukanlah proses yang melulu buruk. 
Banyak keuntungan yang bisa diperoleh dengan proses ini, mulai 
dari keuntungan melalui perdagangan ekonomi di tingkat global, 
pendidikan lintas negara, sampai dengan perkembangan budaya 
dan cara hidup. Ini adalah buah-buah globalisasi yang bisa dipetik, 
asalkan pemerintah kita memiliki aturan yang kuat dan adil di 
dalam menata proses globalisasi. Sayangnya, ini tak terjadi di 
kenyataan. Pemerintah kita justru dipenuhi korupsi, kolusi dan 
nepotisme yang menghambat pembangunan di berbagai bidang.

Dunia Macam Apa?

Menghadapi pertanyaan, dunia macam apa yang kita wariskan 
pada anak cucu kita, kita hanya dapat terdiam. Yang pasti, alam 
yang kita wariskan adalah alam yang sudah rusak. Tata politik dan 
ekonomi global pun masih menghasilkan ketimpangan sosial yang 
amat besar antara si kaya dan si miskin. Ketimpangan ini membawa 
beragam masalah lainnya, mulai dari kriminalitas, sampai dengan 
konfl ik antar kelas sosial yang membawa korban jiwa amat banyak. 
Wacana ”kemajuan yang berkelanjutan” pun nyaris tak terdengar di 
berbagai diskusi publik di Indonesia, dan sama sekali tidak menjadi 
bagian dari wacana diskusi di tingkat elit politik Indonesia.

Pemerintah tentu berperan penting di dalam membangun 
Indonesia. Namun, kita tidak boleh sepenuhnya menggantungkan 
diri pada pemerintah. Sebagai warga negara, kita perlu ikut 
serta mempengaruhi berbagai bentuk kebijakan, sehingga bisa 
berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Kita bisa bergabung 
dengan kelompok-kelompok kritis yang sudah ada di masyarakat, 
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atau membuka wacana-wacana baru untuk memajukan bangsa. 
Harapannya, dunia yang kita wariskan kepada anak cucu kita adalah 
dunia yang lebih baik dari yang kita tinggali saat ini. Bukankah itu 
yang kita semua mau?
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Mencipta Masyarakat Terbuka

Karl Popper, fi lsuf asal Austria, pernah menulis buku dengan 
judul Die off ene Gesellschaft und ihre Feinde, atau masyarakat 

terbuka dan musuh-musuhnya. Di dalam bab akhir buku tersebut, 
ia mengajukan pertanyaan, apakah sejarah dunia memiliki makna? 
Ada beragam jawaban atas pertanyaan tersebut yang dirumuskan 
oleh berbagai pemikir di sepanjang sejarah manusia. Di hadapan 
beragam bencana dan penderitaan yang menimpa manusia, banyak 
pemikir yang menjawab, bahwa sejarah dunia tidak memiliki makna 
apapun. Semua harapan akan kandas oleh perang dan konfl ik yang 
menghancurkan segalanya. (Frank, die Zeit, 2015)

Masyarakat Terbuka

Popper memutuskan untuk menulis buku Die off ene Gesellschaft 
und ihre Feinde pada 13 Maret 1938. Pada hari itu, tentara Nazi 
Jerman menyerang Austria. Keadaan perang di Eropa pada masa 
itu telah membuat Popper terpaksa melarikan diri ke New Zealand. 
Bagaimanapun juga, ia adalah warga kota Wina keturunan Yahudi. 
Nyawanya dan keluarganya terancam, akibat sepak terjang Nazi 
Jerman di Eropa.

Tujuh tahun kemudian, yakni pada 1945, buku tersebut terbit, 
persis ketika perang dunia kedua mulai berakhir di Eropa. Buku 
tersebut adalah sumbangan Popper untuk melawan segala bentuk 
konfl ik, akibat keberadaan rezim-rezim tertutup, seperti Nazisme, 
Komunisme dan Stalinisme. Bagi Popper pribadi, nama-nama 
penguasa totaliter, seperti Hitler dan Stalin, adalah nama-nama yang 
menjijikan. Ia melihat mereka sebagai musuh-musuh masyarakat 
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terbuka, sekaligus musuh-musuh dari peradaban itu sendiri. 
Seluruh usaha tata politik haruslah diarahkan untuk mencegah 
jatuhnya negara dan masyarakat ke dalam rezim-rezim semacam itu.

Harapan

Sejak masa pencerahan Eropa, ada harapan besar, bahwa 
manusia akan menciptakan peradaban yang terbuka untuk semua. 
Di dalam peradaban ini, tidak ada lagi kemiskinan dan brutalitas 
dalam bentuk perang. Namun, harapan ini musnah di hadapan 
dikte peristiwa. Perang dunia pertama dan perang dunia kedua 
yang menghantam berbagai belahan dunia memupuskan harapan 
tersebut. Brutalitas masih menjadi bagian peradaban manusia yang 
seolah tak mau hilang. (Wattimena, 2015)

Sampai sekarang, menurut Popper, manusia belum pulih dari 
trauma kelahiran peradabannya sendiri, yakni masa peralihan dari 
pemerintahan totaliter-teror menuju masyarakat terbuka yang 
ditandai dengan kebebasan, demokrasi, keadilan dan solidaritas. 
Terlalu banyak korban jiwa yang bergelimangan di dalam masa-masa 
peralihan tersebut. Terlalu banyak keluarga yang kehilangan sanak 
saudaranya. Di beberapa negara, kebebasan, demokrasi, keadilan 
dan solidaritas sudah relatif dapat diwujudkan. Namun, ini pun 
melahirkan beragam tantangan baru.

Kebebasan dapat menciptakan rasa takut. (Frank, die Zeit, 2015) 
Kebebasan bisa membuat manusia lelah, sehingga ia tergoda untuk 
kembali hidup di dalam masyarakat tertutup. Pendek kata, ia ingin 
kembali dijajah. Inilah salah satu alasan, mengapa begitu banyak 
gerak an-gerakan yang melawan keterbukaan di berbagai tempat di 
dunia. Gerakan-gerakan tertutup ini memanfaatkan keterbukaan 
informasi serta kebebasan berorganisasi yang ada di dalam beragam 
ma syarakat demokratis. Di sisi lain, di dalam masyarakat yang 
menekankan kebebasan dan demokrasi, sikap ketidakpedulian serta 



Reza A.A Wattimena — 65

egoisme ekstrem kini justru menjadi budaya baru yang bertumbuh 
pesat.

Cita-cita pencerahan dalam bentuk kebebasan, rasionalitas 
dan keadilan sosial memang adalah cita-cita yang baik untuk 
diperjuangkan. Namun, upaya yang dilakukan belum cukup. 
Bahkan, banyak ahli yang berpendapat, bahwa justru cita-cita 
pencerahan itulah yang mendorong terjadinya dua perang dunia 
di awal abad 20 lalu. Sisi gelap dari pencerahan seolah menjadi 
hantu yang terus membayangi berbagai cita-cita luhurnya sendiri. 
Dialektika ini berlangsung terus, sampai sekarang.

Upaya untuk mencapai kebebasan dan keadilan selalu dibareng 
konfl ik yang menghasilkan penderitaan berkepanjangan. Perjuangan 
untuk mencapai kebebasan dan keterbukaan, menurut Popper, 
memang adalah perjuangan abadi. Ia tidak akan pernah selesai. Teror 
dan penderitaan adalah bayangan yang mungkin tak akan pernah 
bisa sepenuhnya dihindari. Berbagai upaya untuk menggambarkan 
penderitaan yang lahir dari teror dan konfl ik tidak akan pernah 
cukup untuk secara adil menggambarkan apa yang sesungguhnya 
terjadi.

Sejarah dan Tuhan

Dewasa ini, berbagai bom menghantam banyak kota di dunia, 
mulai dari Ankara, Istanbul, Bagdad, Jakarta, Paris dan Brussel. 
Gerakan ekstrimis yang didukung oleh persenjataan lengkap seolah 
tak akan dapat dikalahkan sepenuhnya. Berhadapan dengan ini, kita 
patut bertanya, apa makna semua ini? Pesimisme terada di udara, 
ketika kita mencoba menjawab ini. Para fi lsuf mencoba mengajukan 
semacam arah luhur untuk menjawab pertanyaan ini. Namun, arah 
tersebut kerap tidak akan pernah menjadi kenyataan.

Kita di Indonesia kerap berpikir, bahwa musibah adalah cobaan 
ataupun hukuman dari Tuhan. Jadi, kita melemparkan tanggung 
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jawab kita kepada Tuhan atas segala musibah yang kita alami. 
Pertanyaan kecil atas cara berpikir seperti ini adalah, mengapa 
Tuhan memberikan cobaan dan hukuman pada kita? Beberapa 
orang menjawab, yakni untuk menguji kesetiaan kita? Akan tetapi, 
mengapa Tuhan membutuhkan kesetiaan kita? Bukankah Tuhan 
sudah sempurna pada dirinya sendiri?

Penjelasan dengan menggunakan konsep Tuhan justru 
menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru. Ini jelas tidak 
membantu. Sebagai manusia, kita tidak boleh melarikan diri dari 
tanggung jawab atas tindakan kita yang telah menghasilkan begitu 
banyak penderitaan bagi banyak orang, dan juga bagi banyak 
makhluk hidup lainnya. Yang kita perlukan adalah perubahan cara 
berpikir secara mendasar tentang seluruh hidup kita. Setelah itu, 
baru hidup kita pun akan berubah, yakni hidup yang penuh dengan 
tanggung jawab pada lingkungan keseluruhan sekitar kita.

Masyarakat Terbuka

Karl Popper menawarkan sudut pandang dalam hal ini. Ia 
mengajak kita untuk menjadikan cita-cita terciptanya masyarakat 
terbuka sebagai makna hidup kita. Tentu saja, ini adalah proses yang 
tiada akhir. Namun, selangkah demi selangkah, masyarakat terbuka 
bisa semakin didekati, walaupun tak pernah bisa sepenuhnya 
terwujud. Perjuangan untuk mendirikan masyarakat terbuka 
(der Kampf um off ene Gesellschaft), bagi Popper, juga dapat 
dilihat sebagai makna dari gerak sejarah dunia (die Bewegung der 
Weltgeschichte).

Apa artinya berjuang untuk mendirikan masyarakat terbuka? 
Artinya, menurut Popper, kita berjuang untuk terciptanya demokrasi 
yang sesungguhnya. Ini bukan karena demokrasi adalah pemerintah 
oleh mayoritas, seperti yang yang banyak disangka orang. Namun, 
karena demokrasi adalah sistem politik yang paling manusiawi. 
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Perang berdarah dan diskriminasi bisa dikurangi di dalam tata 
politik demokratis. Komitmen Popper pada masyarakat terbuka dan 
demokrasi lahir dari pengalaman dia berhadapan dengan Fasisme 
dan Komunisme yang berkembang di Eropa pada awal abad 20 lalu.

Dewasa ini, dunia seolah hanya punya satu pilihan terkait dengan 
tata ekonomi, yakni ekonomi pasar bebas. Banyak keunggulan dari 
tata ekonomi ini. Namun, ia juga harus dibarengi dengan tata hukum 
yang kuat, yakni kehadiran negara hukum yang kokoh. Ia menjamin, 
bahwa kebebasan, keterbukaan dan persaingan di dalam ekonomi 
pasar bebas tidak menguntungkan satu pihak, dan merugikan pihak 
lainnya. Dengan kata lain, kehadiran tata hukum yang adil dan 
kokoh menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan kebebasan 
untuk menindas pihak-pihak yang lemah.

Perjuangan melawan teror dan kekerasan juga harus dilihat 
dalam kaca mata ini. Ini juga adalah bagian dari perjuangan untuk 
mendirikan masyarakat terbuka. Peradaban manusia sepenuhnya 
bergantung pada upaya untuk mewujudkan masyarakat terbuka, dan 
meredam semua musuh-musuhnya, termasuk teror dan kekerasan. 
Ini juga harus dilihat sebagai bagian dari makna sejarah dunia. Jadi, 
tunggu apa lagi?
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Pikiran dan Pencerahan

Saya punya bayangan untuk membuat lemari. Warnanya coklat 
tua, dan ada tiga pintu. Di salah satu pintu, ada cermin, supaya 

saya bisa menyisir di depannya di pagi hari. Lalu, saya mencari 
tukang yang bisa membantu saya mengubah bayangan tersebut 
menjadi kenyataan. Lemari coklat tua tiga pintu dimulai dari 
secercah ide di kepala saya.

Pikiran

Di dalam pikiran saya, ada berbagai benih kenyataan. Ada 
bayang an-bayangan yang bisa menjadi kenyataan, asal saya berani 
bertindak untuk mewujudkannya. Ini rupanya sejalan dengan ajaran 
fi losofi s yang usianya sudah ribuan tahun, bahwa pikiran adalah 
sumber dari segalanya. Materi, yang kita bayangkan sebagai sesuatu 
yang mandiri dari pikiran, pun sebenarnya adalah bentukan pikiran 
juga.

Di dalam pikiran terkandung berbagai kemungkinan. Berbagai 
penemuan berharga di dalam sejarah manusia dimulai dari pikiran. 
Revolusi politik yang mengubah struktur mendasar suatu negara 
juga dimulai dari pikiran. Bahkan, kata ”pikiran” pun adalah hasil 
dari pikiran kita juga.

Pendapat ini ditegaskan oleh Immanuel Kant di dalam bukunya 
Kritik der Reinen Vernunft. Baginya, apa yang disebut kenyataan 
merupakan kenyataan sebagaimana dibentuk oleh kategori-kategori 
yang ada di dalam pikiran kita. Kant menyebutnya sebagai kategori-
kategori akal budi (Kategorien der Vernunft).
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Kategori-kategori itu, antara lain, adalah ruang, waktu, forma, 
sebab akibat dan sebagainya. Semuanya bukanlah sesuatu yang 
mutlak di dalam kenyataan, melainkan unsur-unsur dari pikiran 
kita. Karena memiliki unsur-unsur ini, kita lalu bisa mengenali 
dunia. Apa yang kita anggap sebagai kehidupan dan kenyataan 
sebenarnya adalah bentukan dari akal budi serta pikiran kita sendiri.

Pendapat Kant ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru. 
Sekitar 2300 tahun yang lalu, di India, para meditator Buddhis 
sudah sampai pada kesimpulan yang sama. Apa yang disebut sebagai 
kenyataan dan kehidupan tidak lebih dari gerak pikiran kita sendiri. 
Tidak hanya itu, mereka bahkan menggunakan pemahaman ini 
untuk menghilangkan penderitaan, dan mencapai kebahagiaan 
yang sejati.

Pencerahan

Kebahagiaan sejati inilah yang menjadi titik dari pencerahan. 
Pada titik ini, pencerahan bukanlah berarti, bahwa kita memperoleh 
pemahaman baru tentang dunia. Sebaliknya, pencerahan berarti 
han curnya semua pemahaman kita tentang dunia. Lalu, kita bisa 
melihat dunia apa adanya.

Apa itu dunia apa adanya? Ini adalah dunia sebelum diciptakan 
oleh pikiran kita dengan segala unsur-unsurnya. Ia adalah 
”kekosongan”, yakni ketiadaan unsur apapun. Kata ”kekosongan” 
sebenarnya juga sudah salah, karena itu adalah konsep yang 
diciptakan oleh pikiran kita. Kekosongan sebelum ”kekosongan” 
adalah hakekat pikiran kita, sekaligus hakekat dari segala sesuatu 
yang ada di dalam kenyataan.

Pencerahan berarti menyadari semua ini. Ia juga berarti 
menyadari, bahwa segala sesuatu memiliki sumber yang sama, yakni 
kekosongan. Penderitaan dan kebahagiaan berasal dari sumber 
yang sama, yakni pikiran dan kekosongan. Dengan berpikir seperti 
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ini, kita tidak lagi menolak penderitaan secara keras, dan bernafsu 
mendapatkan kebahagiaan.

Hilangnya penolakan dan nafsu berarti juga ketenangan 
sepenuhnya. Kita lalu hidup dari titik asali dari segala sesuatu, 
yakni kekosongan. Beberapa tradisi bahkan menyebut kekosongan 
ini sebagai Tuhan yang menjadi awal dan akhir dari segala sesuatu. 
Saya tidak mau sejauh itu.

Cukuplah ditegaskan, bahwa hidup dari titik asali ini berarti 
hidup di dalam ketenangan sempurna. Buah dari ketenangan 
sempurna ini adalah kebijaksanaan, welas asih dan kebebasan batin 
yang sejati. Inilah tiga inti keutamaan yang mengantarkan kita tidak 
hanya pada kedamaian jiwa, tetapi juga pada perdamaian dunia. Kita 
lalu bisa menjalankan hidup saat demi saat dengan kedamaian, serta 
dorongan batin untuk menolong semua makhluk, tanpa kecuali.

Tertarik?
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Jantung Hati Zen

”…Baik dan Buruk tidak memiliki inti pada dirinya sendiri… Suci 
dan Tidak Suci adalah kata-kata kosong…Sebelum semuanya, yang 
ada hanya ketenangan dan cahaya… Musim hujan datang, air jatuh 
dari langit dengan sendirinya…”

Zen adalah menyadari, siapa diri kita sebenarnya. Siapa saya? 
Atau, apa saya? Zen bukanlah agama, teologi, atau sekumpulan 
dogma yang harus dipercaya buta. Zen juga bukan fi lsafat. Zen 
adalah sebuah jalan kuno untuk menyadari jati diri kita yang 
sebenarnya, sebelum semua konsep dan pikiran muncul. Dengan 
kesadaran itu, kita bisa hidup dengan jernih dari saat ke saat, dan 
membantu semua makhluk. Inilah jantung hati Zen.

Siapa Saya?

Mengapa kita lahir ke dunia ini? Mengapa kita harus meninggal? 
Mengapa segala hal yang kita raih tidak bisa memberikan kita 
kebahagiaan yang sejati? Mengapa semuanya harus kita lepas, ketika 
kita meninggal? Ingat, mayat tidak memiliki kantong di badannya.

Semua orang pasti pernah bertanya tentang hal ini. Setiap 
agama berusaha mengajukan jawaban. Setiap ajaran fi lsafat dan 
ilmu pengetahuan mencoba menggali penjelasan atasnya.

Namun, tidak ada satupun yang bisa memberikan jawaban 
untuk semua orang. Apa itu kesadaran? Mengapa kita ada? Mengapa 
kita harus lahir, dan kemudian mati? Memang, ilmu pengetahuan 
telah berkembang amat pesat. Agama-agama besar juga bertumbuh 
dan berkembang di berbagai belahan dunia. Namun, semua itu 
tidak pernah bisa sungguh menjawab pertanyaan mendasar berikut: 
Siapa aku sebenarnya?
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Filsafat dan ilmu pengetahuan mengandalkan akal budi manusia. 
Ketika kita bertanya, siapa aku sebenarnya, akal budi kita terhenti. 
Kita pun lalu mencerap keadaan batin, sebelum segala pikiran 
muncul. Ini adalah keadaan batin kita yang asli, sebelum semua 
agama, fi lsafat dan konsep.

Jati diri kita yang asli tidak memiliki nama. Ia tidak memiliki 
bentuk. Ia tidak datang, dan ia tidak pergi. Tidak ada yang muncul, 
dan tidak ada yang hilang. Ia bukanlah benda, dan bukanlah tempat. 
Ketika kita menamainya, kita sudah jatuh dalam kesalahan.

Kita bisa menyadari jati diri kita dengan bertanya, siapa saya? 
Mengapa kita hidup di dunia ini? Sejuta pertanyaan kehidupan 
berakhir pada pada pertanyaan ”siapa saya sebenarnya”.

Saat Ini

Kita perlu untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Kita perlu 
bertanya, ”Siapa ini yang sedang membaca tulisan ini? Siapa ini 
yang sedang bernafas?” Ketika ditanyakan secara serius, pertanyaan 
tersebut menghentikan pikiran kita. Semua analisis konseptual 
secara alamiah berhenti.

Yang muncul adalah kesadaran akan gerak nafas kita. Kita 
berakar di keadaan di sini dan saat ini. Kita tidak lagi menilai 
keadaan sekitar kita. Kita melepaskan semua pikiran konseptual, 
dan kembali ke kesadaran akan telinga, nafas, tubuh dan lidah 
kita. Inilah keadaan alamiah kita sebagai manusia. Semua kata dan 
konsep berhenti.

Ketika ini terjadi, kita bergerak dari ranah pikiran ke ranah 
sebelum pikiran. Ini bisa disebut ”pikiran tidak tahu”, atau ”pikiran 
pemula”, atau ”jati diri alamiah”. Namun, semua nama ini adalah 
sebuah kesalahan. Bagaimana kesalahan ini bisa digunakan untuk 
menolong semua makhluk?
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”Siapa kamu? Tunjukkan! Tunjukkan! Jika kamu membuka 
mulut untuk menjawab, tongkat ini akan memukulmu tiga puluh 
kali…Jika kamu diam saja, tongkat ini juga akan memukulmu tiga 
puluh kali… Apa yang dapat kamu lakukan?”
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Menulis, Penyembuhan dan Perubahan

Anaïs Nin, penulis asal Kuba, pernah berkata, ”Kita menulis 
untuk merasakan kehidupan dua kali, pada saat itu, dan ketika 

kita mengingatnya di dalam tulisan kita.”

Perubahan

Setiap hari, kita menulis. Kita menulis untuk mengirim pesan 
kepada teman atau keluarga. Kita menulis untuk menyampaikan 
perasaan kita, entah kepada buku harian, blog atau kepada 
orang lain. Dengan menulis, kita memperoleh ruang untuk 
mengekspresikan pemikiran kita, termasuk di dalamnya harapan 
dan ketakutan di dalam hidup kita. Menulis berarti menciptakan 
ruang, tempat dimana kita bisa menjadi diri kita sendiri, tanpa 
halangan dari pihak manapun.

Di dalam ruang itu, kita berhadapan dengan luka dan kekecewaan 
di dalam hidup kita. Menulis itu seperti menatap langsung segala 
derita dan kejahatan yang pernah kita alami di dalam hidup. 
Ia mempunyai dampak menyembuhkan. Dengan menulis, kita 
menciptakan jarak dan semua perasaan maupun emosi kita. Jarak 
inilah yang kemudian menyembuhkan.

Setelah itu, batin kita pun berubah. Ada perasaan lega yang 
muncul, ketika kita menulis dengan jujur, apa yang menjadi harapan 
dan kekecewaan kita. Ada semacam kesadaran, bahwa perasaan 
dan pikiran, yang selama ini menganggu kita, pun kosong belaka. 
Ia tidak memiliki inti, dan segera akan pergi, bagaikan tamu yang 
numpang, setelah selesai minum teh.

Pemahaman ini akan membawa perubahan mendasar di dalam 
batin kita. Jika banyak orang yang mengalami perubahan batin, 
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maka perubahan sosial juga akan secara alamiah tercipta. Menulis, 
dalam konteks perubahan sosial, berarti berani mengungkap 
kebenaran. Menulis juga berarti berani bersikap kritis menanggapi 
ketidakadilan sosial yang terjadi.

Di dalam politik, menulis bisa menjadi pemicu perubahan 
besar, seperti revolusi atau reformasi radikal. Menulis juga bisa 
memicu lahirnya gerakan pencerahan yang menyebarkan inspirasi 
ke seluruh dunia. Begitu banyak contoh atas hal ini, mulai dari 
reformasi Gereja, revolusi Prancis, sampai dengan musim semi 
Arab yang masih penuh ketegangan sekarang ini. Bisa dibilang, 
menulis adalah salah satu persyaratan bagi lahirnya ”yang politis” 
(das Politische) itu sendiri.

Bagaimana?

Namun, kita tidak bisa sembarang menulis. Tulisan yang 
tidak dimengerti tidak akan banyak gunanya bagi kehidupan kita, 
maupun orang lain. Maka, di dalam menulis, kita harus memegang 
prinsip, bahwa kita menulis untuk semua orang. Usahakan bahkan 
anak kecil pun bisa mengerti tulisan kita, tanpa kesulitan.

Di dalam menulis, kita juga perlu menggunakan kalimat efektif. 
Kalimat efektif adalah kalimat-kalimat singkat dengan menjauhi 
berbagai penggunaan kata serapan yang tak diperlukan. Melalui 
kumpulan kalimat efektif tersebut, pandangan lama dipatahkan, 
dan pandangan baru ditawarkan. Ia membuka mata, sekaligus 
melepaskan kita dari kesalahpahaman.

Di dalam menulis, kita juga perlu untuk melepaskan ”keinginan 
yang berlebihan” untuk menulis. Kita perlu menulis, tanpa menulis, 
dan membiarkan aliran ide dan kata menggerakan tangan kita. 
Inilah kebijaksanaan Wu Wei yang berkembang di masa Cina kuno. 
Ini adalah kunci untuk mencapai kebijaksanaan di dalam apapun 
yang kita lakukan.
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Wu Wei, yang bisa diterjemahkan sebagai usaha tanpa usaha, 
adalah spontanitas itu sendiri. Ia adalah keadaan batin, di mana 
ego pribadi mundur, dan alam bekerja melalui tubuh kita. Ia adalah 
”usaha yang melepas segala usaha” (eff ortless eff ort), dan menjadi 
alamiah sepenuhnya. Hanya dengan begini, menulis tidak hanya 
bisa menyembuhkan, tetapi juga bisa menciptakan kehidupan.



Reza A.A Wattimena — 77

Sains dan Spiritualitas

Italia, 1564, lahirlah seorang ilmuwan sekaligus fi lsuf yang pemi-
kirannya akan menggetarkan dunia. Namanya adalah Galileo 

Galilei. Mungkin, anda pernah mendengar namanya. Ia adalah 
salah satu tokoh di dalam dunia ilmu pengetahuan yang berani 
menantang tradisi dan kekuasaan yang mengekang kebebasan 
berpikir, berpendapat dan mencari kebenaran.

Ia berpendapat, bahwa pusat dari tata surya bukanlah bumi, 
seperti yang diyakini tradisi Gereja Katolik dan fi lsafat pada abad 
pertengahan, melainkan matahari. Pandangan ini menyangkal 
langsung pandangan Gereja Katolik pada masa itu. Galileo pun 
dituduh sebagai bidaah, dan harus menjalani berbagai persidangan 
maupun tahanan rumah, sampai akhir hayatnya. Nantinya, 
pandangan-pandangan utama Galileo justru terbukti benar.

Di akhir hidupnya, Galileo pernah berkata, ”Kitab Suci 
mengajarkan kita untuk sampai ke surga, dan bukan menjelaskan 
kepada kita, hukum-hukum yang menggerakan langit dan surga 
tersebut.” Pendek kata, agama, dan Kitab Sucinya, bukanlah buku 
ilmiah, melainkan kesaksian iman. Galileo sendiri adalah orang 
yang sangat religius dan spiritual, walaupun ia justru terkena fi tnah 
dari agama yang ia peluk sendiri. Sampai mati, ia memegang teguh 
keyakinan imannya, sambil melakukan eksperimen ilmiah untuk 
mencari kebenaran tentang alam semesta.

2000 Tahun Sebelumnya

Sekitar 2000 tahun sebelum Galileo, lahirlah seorang pangeran 
salah satu kerajaan di India. Namanya adalah Siddharta Gautama. Ia 
juga memiliki dorongan kuat untuk memahami arti dari segala yang 
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ada di dalam hidup ini. Terlebih, ia ingin mencari jalan untuk keluar 
dari penderitaan yang mencengkram semua manusia di dunia ini.

Ia pun menekuni jalan spiritualitas pada jamannya, yakni 
spiritualitas Vedanta yang sudah berkembang ribuan tahun di India. 
Ia menemukan, bahwa jalan spiritualitas Vedanta pada masanya 
terlalu keras, sehingga justru menghalangi orang untuk keluar dari 
penderitaan kehidupan. Ia pun menantang cara-cara lama pada 
jamannya, dan berusaha menemukan jalannya sendiri untuk sampai 
pada pencerahan. Jalan itulah yang nantinya kita kenal sebagai 
Buddha-Dharma, atau jalan sang Buddha.

Buddha-Dharma adalah jalan untuk menyadari kembali, siapa 
kita sebenarnya. Ia memberikan pencerahan, dan melepaskan 
manusia dari penderitaan. Di dalam jalan ini, orang juga menemukan 
pemahaman yang mendalam tentang alam semesta. Di titik ini, 
sains dan spiritualitas menjadi satu, dan melebur menjadi satu 
titik, yakni ”bangunnya jati diri alamiah kita sebagai manusia”, atau 
awakening.

Beragam Tantangan

Siddharta dan Galileo adalah orang-orang yang berani bersikap 
kritis pada tradisi. Mereka berani menantang otoritas yang sudah 
tidak lagi pas dengan perkembangan jamannya. Sambil melakukan 
itu, mereka tetap setia pada jalan spiritualitas yang mereka pilih, 
sambil terus menggali kebenaran tentang alam semesta sebagaimana 
adanya. Jalan yang mereka tempuh tentu sama sekali tidak mudah.

Benturan dengan tradisi membawa mereka pada pengucilan. 
Mereka disalahpahami, bahkan hendak dibunuh, karena berpikir 
berbeda. Siddharta beberapa kali hendak dibunuh oleh orang-orang 
yang tidak menyukainya. Galileo harus mengalami persidangan 
yang tidak adil, dan bahkan harus menjalani tahanan rumah, karena 
tidak setuju dengan Gereja Katolik Roma.
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Namun, jalan hidup keduanya adalah jalan hidup ideal dalam 
terang sains dan spiritualitas. Mereka adalah para ilmuwan sejati 
yang mengedepankan pemikiran rasional dan eksperimen yang 
sistematik. Mereka tidak menelan mentah-mentah tradisi, atau 
percaya begitu saja pada anggapan-anggapan umum yang bertebaran. 
Di sisi lain, mereka tetap menjadi manusia yang beriman, religius 
dan spiritual.

Sains

Sains, atau ilmu pengetahuan, adalah sebuah upaya manusia 
untuk memahami alam semesta beserta segala isinya. Yang 
menjadi ciri khas sains adalah pendekatannya yang rasional dan 
eksperimental. Artinya, semua argumen yang dibangun haruslah 
masuk akal, dan bisa diuji di dalam berbagai bentuk eksperimen 
yang mungkin. Hasil dari sains adalah pengetahuan yang lebih 
dalam tentang alam semesta.

Pengetahuan tersebut haruslah memiliki kemampuan untuk 
meramalkan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Ia juga harus 
menjawab beberapa pertanyaan yang ada, sekaligus membuka 
per tanyaan-pertanyaan baru untuk diteliti lebih jauh. Buah dari 
sains adalah teknologi yang mempermudah kehidupan manusia. 
Kemudahan mencuci baju, berkomunikasi, mengola data dan 
transportasi adalah buah-buah langsung dari perkembangan sains.

Spiritualitas

Spiritualitas adalah cara hidup tertentu yang membawa orang 
keluar dari ego pribadinya. Ia menyadari, bahwa dirinya bukanlah 
melulu identitas pribadi ataupun sosialnya, melainkan bagian dari 
alam semesta itu sendiri. Tidak ada keterpisahan antara ego pribadi 
dengan alam semesta maha luas, yang menjangkau dunia atom 
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sampai dengan kumpulan galaksi nun jauh di sana. Spiritualitas 
membawa orang pada kerendahan hati, sekaligus melepaskan orang 
dari penderitaan.

Spiritualitas bersifat universal. Ia tidak bisa diikat pada satu 
agama tertentu. Titik terdalam pemahaman sufi  master Islam 
dengan biksu di Tibet adalah satu dan sama. Titik pencerahan 
seorang Zen master di Jepang dengan pemahaman pandita Hindu 
di Bali adalah satu dan sama. Mereka semua sadar, bahwa segalanya 
itu terhubung dalam satu kesatuan jaringan yang maha luas.

Paradoks

Belajar dari pengalaman Galileo dan Siddharta, serta puluhan 
ilmuwan lainnya, kita bisa mengambil kesimpulan, bahwa semakin 
dalam seorang ilmuwan melakukan penelitian ilmiah, semakin 
dalam pula spiritualitasnya. Ia akan semakin sadar akan tempat 
manusia di keseluruhan alam semesta ini. Ia akan semakin ilmiah, 
sekaligus ia akan menjadi semakin spiritual. Inilah paradoks 
mendasar di dalam kaitan antara sains dan spiritualitas.

Sebaliknya juga sama. Semakin orang mendalami spiritualitasnya, 
semakin ia terbantu dengan berbagai penemuan ilmiah yang ada. 
Ia sama sekali tidak merasa terancam dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan. Sebaliknya, ia justru semakin diperkaya dengan 
pemikiran kritis dan fakta-fakta menakjubkan, serta semakin 
rendah hati di hadapan kemegahan alam yang diungkap oleh ilmu 
pengetahuan. Semakin spiritual seseorang, maka hidup dan pe-
mikirannya pun akan se makin ilmiah.

Alam semesta secara keseluruhan sudah berusia ribuan milyar 
tahun. Kecerdasannya sudah terbukti dalam bentuk beragam 
bintang, planet dan galaksi yang tersebar di jagad raya ini. Sebagai 
manusia, peradaban kita baru berkembang kurang lebih 20 ribu 
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tahun. Dalam hitungan alam semesta, kita masih berusia hitungan 
detik, jika dibandingkan usia alam semesta ini.

Maka adalah masuk akal bagi kita untuk belajar dari alam 
semesta. Kita perlu untuk hidup sejalan dengan alam, namun bukan 
alam sebagaimana kita inginkan, melainkan alam sebagaimana 
adanya. Alam ini ada nun jauh di sana di antara bintang-bintang. 
Namun, ia juga ada di depan mata dan di dalam diri kita sendiri, 
yakni alam semesta kuantum yang berbicara di tingkat atomik dan 
molekular.

Di dalam kemegahan dan keunikan-keunikan alam semesta, 
kita merasa kecil. Kita bukanlah pusat alam semesta. Kita bukanlah 
makhluk spesial yang punya hak untuk berbuat semaunya. Di dalam 
kesadaran ini, ada sesuatu yang spiritual tampil ke depan. Ia tidak 
istimewa. Ia amat sederhana, sekaligus menggetarkan jiwa. Yang 
ilmiah dan yang spiritual melebur di sini…
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Melampaui Pemerkosaan

Persoalan kekerasan terhadap perempuan adalah persoalan 
men desak yang menuntut jalan keluar yang tepat. Kekerasan 

terhadap perempuan menjadi unik, karena seringkali melibatkan 
pemerkosaan. Tubuh perempuan dilecehkan sebagai tanda pe-
nguasaan dan peng hinaan dari pelaku. Setelah terpuaskan, si pelaku 
lalu membunuh korban, kerap kali dengan cara-cara sadis.

Kita semua bergidik ngeri membaca berita-berita pemerkosaan 
yang bermuara pada pembunuhan sadis. Kita semua marah, dan 
me nuntut keadilan bagi semua pihak. Namun, persoalan ini tetap 
muncul, bahkan dengan tingkat brutalitas yang semakin me-
ngerikan. Mengapa ini bisa terjadi?

Pendekatan Lama Tidak Cukup

Kita seringkali mendekati permasalahan kekerasan terhadap 
perempuan dan pemerkosaan dengan pendekatan legalistik. Artinya, 
kita memberikan ancaman hukuman yang berat bagi pelaku. 
Namun, pendekatan ini tidaklah mencukupi. Pendekatan hukum 
selalu bersifat setelah kejadian, sehingga korban sudah menderita, 
baru pelaku bisa dihukum.

Ini jelas sudah terlambat. Korban sudah menderita, bahkan 
me ninggal, baru pelaku dihukum. Pendekatan legalistik juga 
cenderung memaksa. Sedangkan, pada dasarnya, pemaksaan selalu 
mengundang pemberontakan. Semakin besar pemaksaan, semakin 
besar pula pem berontakan yang akan terjadi.

Pendekatan legalistik, walaupun diperlukan, jelaslah tidak 
mencukupi. Di sisi lain, kita juga cenderung mendekati permasalahan 
pemerkosaan brutal dengan pendekatan moralistik. Artinya, kita 



Reza A.A Wattimena — 83

memaksa perempuan untuk menutupi tubuhnya dengan alasan-
alasan moral. Juga dengan berpijak pada moral, kita menghambat 
gerak pe rempuan, sehingga mereka, misalnya, tidak boleh pulang 
malam, atau berjalan kaki di daerah-daerah tertentu.

Pada saat yang sama, kita tidak mendidik para pelaku, yang 
biasa nya pria, untuk mengenali dan mengelola dorongan-dorongan 
hasrat mereka. Kita hanya memberi himbauan-himbauan dan 
larangan-larangan moral yang biasanya bersifat agamis kepada 
mereka. Tema seksualitas dan hasrat kenikmatan dijadikan tema 
tabu yang tak pernah dibahas. Ini jelas sebuah kesalahan besar.

Cara Pikir Pemerkosa

Apa yang ada di pikiran para pemerkosa dan pembunuh brutal? 
Mereka melihat perempuan sebagai benda yang bisa digunakan 
untuk kepuasan mereka. Perempuan dilihat bukan sebagai manusia, 
tetapi hanya sebagai obyek yang tak punya arti, kecuali arti pem-
berian kepuasan sesaat. Cara berpikir ini semakin diperkuat oleh 
kecen derungan berpikir orang jaman sekarang, yakni menyayangi 
barang, dan menggunakan manusia, dalam hal ini perempuan.

Di dalam bukunya yang berjudul Kritik der praktischen Vernunft, 
Immanuel Kant, fi lsuf Jerman, merumuskan imperatif kategoris 
sebagai panduan rasional untuk kehidupan moral manusia. Butir 
kedua imperatif kategoris adalah melihat manusia sebagai tujuan 
pada dirinya sendiri, dan bukan semata sebagai alat untuk tujuan-
tujuan lainnya.

Pemerkosa dan pelaku pembunuhan sadis jelas tidak mengenal 
ajaran tersebut. Mereka tidak pernah melihat manusia lain sebagai 
tujuan pada dirinya sendiri, melainkan hanya sebagai alat untuk 
pemuas hasrat gelap mereka. Para pelaku ini tidak hidup dengan 
bimbingan akal sehat, melainkan dengan dorongan hasrat yang 
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tidak pernah dikenali dan dikelola. Banyak orang tak bersalah 
menjadi korban dari kesalahan cara berpikir ini.

Di dalam teori-teori Marxis, pola pikir ini disebut juga sebagai 
reifi kasi, atau Verdinglichung. Artinya adalah pembendaan. Kita me-
lihat dan memperlakukan manusia lain hanya sebagai bagian dari 
alat-alat produksi untuk peraihan keuntungan ekonomis. Logika 
pelacuran, pemerkosaan dan pembunuhan brutal tidak lepas dari 
pola pikir reifi kasi semacam ini.

Semua ini bukanlah sesuatu yang alami. Manusia tidak pernah 
terlahir sebagai pemerkosa dan pembunuh brutal. Ini semua 
dibentuk dari budaya yang akhirnya berbuah menjadi kebiasaan. 
Masyarakat macam apa yang menghasilkan manusia-manusia 
pemerkosa dan pembunuh brutal semacam itu?

Masyarakat Pemerkosa

Masyarakat yang mengedepankan pendidikan hafalan, daripada 
pengertian dan berpikir kritis. Masyarakat yang gemar memaksa 
orang berperilaku tertentu atas dasar moralitas tradisional agamis, 
tanpa ruang untuk berpikir dengan akal sehat. Masyarakat yang 
me mentingkan hasil dan nilai, tanpa mau peduli pada proses. 
Masyarakat yang melihat perempuan sebagai makhluk kelas dua 
yang mesti di penjara, supaya tidak mengundang nafsu pria lainnya.

Itulah masyarakat pemerkosa. Tak heran, di dalam masyarakat 
semacam ini, pemerkosaan yang disertai dengan pembunuhan sadis 
terus berulang. Semua ini dibarengi dengan semakin maraknya him-
bauan-himbauan moral agamis di berbagai media. Ini jelas sebuah 
kemunafi kan yang menjadi akar dari beragam masalah.

Perubahan cara berpikir di dalam pendidikan jelas amat 
diperlukan di sini. Perubahan cara berpikir di dalam hidup bersama 
juga mutlak diperlukan, misalnya di dalam penguatan sistem 
hukum dan perubahan paradigma di dalam hidup beragama. Hasrat 
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dan seksualitas bukanlah tema tabu yang semata harus dilarang, 
melainkan harus disadari, dikenali dan kemudian dikelola. Hanya 
dengan begitu, pemerkosaan dan pembunuhan brutal bisa sungguh 
menjadi bagian sejarah masa lalu di dalam masyarakat kita.

Sejarah yang panjang dan kelam, namun mengandung pelajaran 
berharga..
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Meritokrasi untuk Indonesia

Si penjilat itu naik pangkat lagi. Kerjaannya berantakan. Namun, 
mulutnya manis, dan pandai merayu atasan. Ia tidak hanya di-

ampuni kesalahannya, tetapi juga naik pangkat, melampaui teman-
temannya yang lebih mampu.

Di tempat lain, keponakan sang penguasa mendapat posisi 
penting. Ia tidak berpengalaman. Ia tidak pernah menunjukkan 
prestasi apapun. Semata karena lahir di tempat yang tepat, dan 
menjadi keponakan sang penguasa, ia mendapatkan jabatan yang 
penting.

Birokrasi Parasit

Pola semacam ini tidaklah asing di Indonesia. Hampir semua 
organisasi, terutama organisasi pemerintahan, menerapkannya. 
Inilah yang disebut sebagai kolusi dan nepotisme. Keduanya ada-
lah ancaman bagi keberadaan sekaligus perkembangan sebuah 
organisasi.

Organisasi, atau negara, yang subur dengan kolusi dan nepotisme 
akan sulit menjalankan tugasnya. Ini terjadi, karena sumber daya 
manusia yang ada tidak mumpuni untuk menjalankan tugas-tugas 
yang diperlukan. Jika sebuah organisasi, atau aparatur negara, tidak 
bisa menjalankan tugasnya, maka ia hanya menjadi parasit yang tak 
berguna. Ia terancam hancur, dan membawa banyak orang untuk 
hancur bersamanya.

Rakyat menjadi semakin miskin dan bodoh, karena birokrasi 
pe merintahannya penuh dengan korupsi, kolusi dan nepotisme. 
Ketidakadilan menjadi bagian dari hidup sehari-hari. Para penegak 
hukum justru menjadi pelaku pelanggaran hukum yang utama. Jika 
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sudah seperti itu, negara telah kehilangan legitimasinya, dan tidak 
punya alasan lagi untuk ada.

Orang-orang yang mampu justru terbuang. Mereka terjebak 
bekerja di pangkat yang rendah. Mereka tidak memiliki peluang 
untuk berkembang. Banyak diantaranya pergi bekerja keluar negeri, 
karena lebih dihargai di sana. Jika sudah begitu, kita semua yang 
rugi.

Meritokrasi

Jalan keluarnya hanya satu, yakni mengubah tata kelola 
organi sasi tersebut menjadi meritokrasi. Meritokrasi adalah tata 
kelola organisasi yang menjadikan kemampuan sebagai tolok ukur 
utamanya. Artinya, hanya orang-orang yang memang terbukti 
mampu yang layak untuk menduduki sebuah jabatan. Jilat atasan, 
mendapatkan kedudukan penting, karena menjadi keponakan 
penguasa, serta berbagai taktik busuk lainnya tidak mendapat 
tempat di dalam meritokrasi.

Ada tiga langkah yang bisa diambil, guna mencapai meritokrasi. 
Yang pertama adalah menegaskan komitmen seluruh organisasi 
untuk berubah dan berkembang. Komitmen itu hanya dapat 
menjadi kenyataan, jika meritokrasi digunakan sebagai dasar utama 
semua pem buatan keputusan di dalam organisasi. Komitmen itu 
harus datang dari para pimpinan organisasi, sampai dengan seluruh 
jajaran organisasi di bawahnya.

Langkah kedua adalah mendapatkan informasi yang memadai 
tentang kemampuan orang-orang yang bekerja di organisasi terkait. 
Informasi ini amat penting, supaya orang dengan kemampuan 
tertentu bisa bekerja di bidangnya masing-masing yang sesuai. 
Perkembangan organisasi amat tergantung dari langkah ini. 
Langkah ketiga adalah menerapkan meritokrasi secara konsisten 
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dan terukur bagi keseluruhan organisasi, demi keberlangsungan 
dan perkembangan organisasi itu sendiri.

Tantangan pasti datang menghadang. Orang-orang dengan 
pola pikir lama pasti akan melakukan perlawanan. Di Indonesia, 
perlawanan pasti akan datang dari para pelaku kolusi dan nepotisme, 
serta orang-orang yang diuntungkan dari kedua hal tersebut. 
Namun, ini sama sekali bukan alasan untuk menyerah.

Hal-hal terbaik dalam hidup selalu sulit untuk diperjuangkan. 
Meritokrasi pun begitu. Ia amat sulit untuk diwujudkan. Namun, 
ketika berhasil diwujudkan, jalan lapang menuju keadilan serta 
kemakmuran untuk semua akan terbuka lebar. Jadi, tunggu apa lagi?
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Yang Tersisih

Di mata banyak orang, sekumpulan anak muda itu tampak 
men curigakan. Mereka bertato. Telinga mereka ditindik. Gaya 

rambut mereka pun tidak umum.
Gaya berjalan mereka berbeda dengan kebanyakan orang. Gaya 

berbicara mereka pun lain. Dari sudut kategori moralitas umum, 
mereka berada di luar, atau bahkan melanggar. Dari kaca mata 
hukum, mereka pun tampak mencurigakan, mirip seperti pelaku 
kejahatan.

Yang Tersisih

Mereka adalah ”yang tersisih”. Gaya hidup dan cara berpikir 
mereka tidak seperti orang pada umumnya. Ada yang takut pada 
mereka. Namun, tidak sedikit pula yang kagum pada keberanian 
dan, seringkali, kreativitas mereka.

Ada yang menyebut mereka berandalan. Ada yang menyebut 
mereka preman. Di beberapa tempat, mereka disebut anak punk. 
Sesungguhnya, mereka tidak punya nama apapun, karena mereka 
berada di luar kategori umum.

Kehadiran mereka ada di berbagai tempat, walaupun mereka 
selalu menjadi minoritas. Kita bisa melihatnya di bis umum, ketika 
mereka mengamen. Kita juga mudah melihat mereka, ketika mereka 
menjadi pedukung kesebelasan sepak bola tertentu. Pertunjukan 
musik biasanya menjadi tempat berkumpul mereka.

Di sisi lain, banyak pula orang yang berpikir berbeda dengan 
ling kungannya, walaupun penampilan mereka layaknya orang pada 
umumnya. Mereka bernalar dengan cara yang berbeda dari orang-
orang sekitarnya. Seringkali, mereka dibenci, karena perbedaan 
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tersebut. Namun, di banyak kesempatan, mereka justru menjadi 
sumber perubahan ke arah yang lebih baik.

Banyak dari mereka harus berkonfl ik dengan rekan kerja atau 
atasannya. Banyak pula yang akhirnya harus keluar kerja, hanya 
karena memiliki pandangan dunia yang berbeda dengan ling-
kungannya. Jika ini yang terjadi, kita justru kehilangan orang-orang 
yang mampu mendorong perubahan dunia. Kita justru kehilangan 
orang-orang kreatif yang memiliki kemungkinan untuk membuat 
terobosan baru di berbagai bidang.

Sikap Kita

Maka dari itu, masyarakat perlu belajar untuk membuka diri 
terhadap kaum ”tersisih” ini. Masyarakat secara luas perlu untuk 
belajar memahami cara hidup dan cara berpikir mereka. Baru 
dengan begitu, konfl ik bisa dihindari, dan kerja sama yang baik 
bisa dilakukan untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik. 
Tanpa upaya untuk membuka diri dan memahami ini, masyarakat 
akan selalu terbelah antara ”yang umum” dan ”yang tersisih”.

Charles Taylor, fi lsuf Kanada, berpendapat, bahwa setiap 
masyarakat, sejatinya, adalah masyarakat multikultur, yakni ma-
syarakat yang terdiri dari banyak kultur. Dalam arti ini, kultur 
adalah bentuk-bentuk kehidupan (forms of life) khusus yang ada 
di dalam masyarakat tersebut. Setiap kultur memiliki hak tidak 
hanya untuk ada, tetapi juga untuk berkembang sesuai dengan 
identitasnya.

Kaum ”tersisih” juga adalah sebuah bentuk kehidupan khusus 
di dalam masyarakat. Mereka punya hak tidak hanya untuk hidup, 
tetapi juga untuk berkembang sejalan dengan jalan hidup mereka. 
Perbedaan cara hidup bukanlah dasar untuk mencap mereka sebagai 
kriminal, atau melarang kegiatan mereka. Tentu saja, seperti di-
tegaskan Jürgen Habermas, fi lsuf Jerman, batas-batasnya adalah 
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hukum yang adil (gerechte Gesetze), yang dibuat melalui proses 
diskusi dengan semua pihak yang berkepentingan atas hukum 
tersebut.

Nancy Fraser, fi lsuf Amerika, juga berpendapat, bahwa di dalam 
masyarakat majemuk, seperti Indonesia, banyak pandangan dunia 
yang hidup dan berkembang. Banyak kelompok yang memiliki 
beragam tata nilai yang berbeda. Semuanya tentu punya hak untuk 
hidup dan berkembang. Dalam hal ini, tugas terpenting negara 
adalah menjamin, supaya semua kelompok tersebut mampu terlibat 
secara aktif dan setara (participation parity) di dalam politik, 
misalnya dalam pembuatan kebijakan baru, atau dalam pendidikan 
masyarakat luas terkait dengan isu tertentu.

Baru dengan begitu, kaum ”tersisih” ini bisa ikut serta mem-
bangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera untuk semua. 
Keberadaan mereka tidak lagi ditakuti, tetapi justru diakui dengan 
bangga hati. Kita semua punya kepentingan akan hal ini. Karena 
jangan-jangan, kita sendiri, atau orang dekat dalam hidup kita, 
sebenarnya, adalah bagian dari kaum ”tersisih” ini…

Manusia, Serigala dan Ibu Kota

Sulit menemukan akal sehat, ketika kita terjebak macet total di 
tengah teriknya matahari ibu kota. Semua pengendara tenggelam 
dalam emosi dan nestapa, siap untuk menghajar siapapun yang 
memotong jalannya. Jalan sepanjang 3 km harus ditempuh dalam 
waktu satu jam, karena irasionalitas pembangunan kota yang tak 
punya visi. Orang bisa berubah kepribadiannya, setelah melalui 
pengalaman tersebut.
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Kota, Uang dan Agama

Kelembutan diganti keberingasan. Motor dan mobil saling 
meng hajar. Ketika tersenggol, makian dan bahkan pukulan sudah 
menanti di depan mata. Homo homini lupus, manusia menjadi 
serigala bagi sesamanya, begitu kata diktum Latin klasik tentang 
keadaan alamiah (Naturzustand) manusia yang saling berperang 
satu sama lain.

Peraturan lalu lintas hanya menjadi hiasan semata. Ketika 
ada kesempatan, orang pun tak ragu untuk melanggar. Tancap 
gas sekencangnya untuk melanggar lampu merah, sehingga polisi 
dengan motor besar pun tak mampu mengejarnya. Jiwa pencuri 
bercokol di dalam diri orang-orang ini.

Di sisi lain, orang-orang kaya memilih berlindung di balik 
dingin nya mobil-mobil mewah. Mereka tak peduli, bahwa dunia 
di sekitar mereka sudah kacau oleh keberingasan dan kebiadaban. 
Di tengah jalan yang macet total, mereka memilih duduk nyaman 
sendiri di dalam mobil raksasa, kadang ditemani supir. Kebutaan 
dan kedunguan adalah buah dari kekayaan mereka.

Yang ada di otaknya hanya satu, yakni menumpuk uang 
sebanyak-banyaknya. Jika perlu, cara curang dan biadab digunakan, 
guna meraih uang lebih banyak lagi. Hidup manusia yang luas dan 
kaya dipersempit semata ke unsur ekonominya, yakni pencarian dan 
penumpukan harta tanpa batas. Segala nilai lain, yang membuat 
hidup manusia mendalam, kaya dan bermakna, dianggap tiada.

Agama juga menjadi pelestari kebusukan ini. Nilai-nilai luhur 
agama dipelintir untuk membenarkan kerakusan dan pemenuhan 
kepentingan dangkal semata. Agama tidak lagi menjadi pencerah, 
tetapi justru menenggelamkan masyarakat ke dalam kemunafi kan 
akut. Tandanya adalah kehidupan yang agamis, namun dibarengi 
dengan korupsi, penipuan, penindasan, dan kerakusan yang tanpa 
batas.
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Mengapa?

Ketika sistem tidak memiliki kekokohan dan kepastian, orang 
akan gelisah. Itulah yang terjadi di Indonesia. Sistem raksasa 
dibangun, baik di bidang kesehatan, politik, pendidikan sampai 
dengan lalu lintas. Namun, kadar kepastiannya rendah, sehingga 
keadaan tetap kacau dan orang tetap gelisah, walaupun sistem 
sudah ada.

Ketidakpastian sistem ini terjadi, karena para pelaksananya 
hidup dalam kekacauan berpikir. Para pemimpin negara, mulai 
dari Dewan Perwakilan Rakyat, birokrat-birokrat institusi milik 
negara, para menteri sampai dengan presiden, tidak bisa memberi 
teladan kepada rakyatnya. Rakyat Indonesia, banyak yang masih 
hidup dalam kemiskinan dan kebodohan, pun bagaikan anak ayam 
kehilangan induknya. Mereka tidak memiliki teladan yang baik 
untuk diikuti.

Ketika segalanya menjadi amat tidak pasti, ketakutan pun 
muncul. Ketakutan adalah ibu dari semua bentuk kekerasan. 
Ketika orang takut, mereka akan menyerang dan menghancurkan. 
Akal sehat dan sikap beradab lenyap digantikan keberingasan dan 
kebiadaban.

Manusia pun lalu menjadi serigala bagi sesamanya. Ibu kota 
melahirkan sikap biadab yang tak pas untuk tata hidup bersama. 
Hanya ada dua hal yang bisa memperbaikinya. Perubahan kesadaran 
pribadi lalu saling mengorganisir diri untuk mendorong perubahan 
bersama. Tidak ada jalan lain. Tunggu apa lagi?
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Agama untuk Orang Dewasa

Kehidupan beragama di Indonesia memang menarik. Di satu 
sisi, orang sibuk berbicara dan berdiskusi soal agama sertai 

nilai-nilai luhur yang ditawarkannya. Terlihat sekali, mereka ingin 
mendapatkan kesucian dan kemuliaan yang ditawarkan agama. Di 
sisi lain, korupsi, diskriminasi terhadap kelompok yang berbeda, 
kolusi, nepotisme, penindasan kaum perempuan dan berbagai 
pelanggaran lainnya tetap berlangsung, bahkan dengan tingkat yang 
lebih dalam dan lebih tinggi. Jelas sekali, agama belum mampu 
mewarnai kehidupan moral masyarakat.

Agama untuk Anak Kecil

Sementara bangsa lain sudah berusaha mencari sumber energi 
alternatif, mengembangkan industri yang ramah lingkungan dan 
berkelanjutan, serta mencari kemungkinan adanya tempat tinggal di 
planet lain, bangsa kita masih diskusi soal boleh-tidak boleh, suci-
tidak suci dan berbagai hal remeh lainnya. Sementara kita sibuk 
berbicara tentang hal-hal remeh, kehidupan ekonomi, politik dan 
budaya kita dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Akibatnya, kesenjangan 
sosial makin tinggi, dan kemiskinan tetap merajalela di Indonesia. 
Kita pun menjadi bangsa terbelakang yang (mengaku) religius.

Jelaslah, agama di Indonesia masihlah agama untuk anak 
kecil. Anak kecil perlu diatur. Jika tidak diatur, ia akan merusak 
dirinya sendiri, dan orang sekitarnya. Anak kecil suka merengek, 
jika keinginannya tak dituruti. Anak kecil belum bisa diberikan 
kebebasan beserta tanggung jawab yang mengikutinya.

Di Indonesia, agama juga masih sekedar hiasan saja. Agama 
dipakai untuk tampil baik dan soleh di hadapan umum, walaupun 
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perilaku dan cara berpikir aslinya amatlah bejat dan korup. Tak 
heran, para koruptor tiba-tiba terlihat mengenakan pakaian agamis, 
ketika menjalani sidang tindak pidana korupsi. Tak heran pula, para 
pencuri uang rakyat rajin menyumbang ke rumah-rumah ibadah, 
guna me nutupi kebejatan sikapnya yang sesungguhnya.

Hakekat Agama

Jelaslah, bahwa ini tidak boleh berlangsung terus. Agama di 
Indonesia harus dikembalikan ke peran asalinya. Ia tidak boleh 
diguna kan untuk kepentingan memperbodoh rakyat umum. Ia juga 
tidak boleh dipelintir untuk berbagai kepentingan busuk lainnya, 
termasuk kepentingan nafsu birahi yang tak terkontrol.

Sejatinya, setiap agama selalu lahir dari persentuhan dengan 
Yang Transenden. Ia memiliki banyak nama, seperti Tuhan, Yahwe, 
Allah, Dewa dan sebagainya. Nama tidaklah penting. Yang penting 
adalah, bahwa persentuhan itu mengubah orang menjadi lebih 
penuh kasih, bijaksana dan bebas.

Agama lalu menawarkan jalan bagi hidup manusia menuju 
perdamaian. Perdamaian itu lahir dari hati yang penuh kasih 
yang kemudian tampak di dalam hidup sehari-hari. Agama juga 
menawarkan pencerahan batin yang mendalam. Orang lepas dari 
kebodohan, dan masuk ke dalam pengetahuan yang sejati tentang 
kehidupan sebagai mana adanya.

Agama lalu menjadi penerang bagi hidup manusia. Agama ada 
untuk membantu manusia mengenali segala yang ada, dan menjadi 
penuh welas asih. Agama tidak boleh menjadi tujuan pada dirinya 
sendiri, apalagi dengan mengorbankan kepentingan dan kehidupan 
manusia. Agama yang sibuk dengan dirinya sendiri adalah agama 
yang sakit.



96 — PERSPEKTIF, dari Spiritualitas Hidup sampai dengan Hubungan Antar Bangsa

Agama untuk Orang Dewasa

Dengan mengembalikan agama ke peran asalinya, maka kita bisa 
menjadi dewasa di dalam beragama. Agama untuk orang dewasa 
adalah agama yang membebaskan. Ia membebaskan orang dari 
penderitaan dan kebodohan. Berikutnya, ia memberikan kesehatan 
batin, dan berarti juga kesehatan badan, bagi pemeluknya.

Agama untuk orang dewasa tidak membelenggu orang dengan 
aturan-aturan yang bertentangan dengan kemanusiaan dan akal 
sehat. Agama tersebut bisa ditafsirkan secara terus menerus, 
sesuai dengan perubahan jaman. Agama tersebut memelihara dan 
mengembangkan kehidupan di dalam segala bentuknya. Agama 
untuk orang dewasa tidak memenjara orang di dalam cara berpikir 
yang terbelakang.

Sebaliknya, agama untuk orang dewasa mengajak orang untuk 
berpikir secara mandiri. Orang juga diajak untuk mendengarkan 
hati nuraninya secara jernih dan rasional. Agama untuk orang 
dewasa tidak sibuk memuntahkan aturan-aturan yang menghina 
akal budi seseorang. Ia bukanlah tiran yang mengambil keuntungan 
dari ketakutan dan kebodohan manusia.

Tidak Gampang Dipelintir

Agama untuk orang dewasa mengajarkan, bahwa kita semua, 
sejatinya, adalah satu. Warna kulit, ras, bahasa, jenis kelamin, 
dan orientasi seksual boleh berbeda. Namun, itu semua hanya 
permukaan belaka. Inti diri kita, dan semua makhluk di alam 
semesta ini, adalah satu dan sama.

Agama untuk orang dewasa tidak mudah dipelintir untuk ke-
pentingan memecah belah. Ia tidak memisahkan orang berdasarkan 
warna kulit, ras, jenis kelamin dan orientasi seksual. Ia tidak bisa 
dipakai untuk membenarkan penindasan pada manusia lain, 
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ataupun pada alam. Ia kebal dari permainan politik, ekonomi 
ataupun pembodohan publik.

Ketika ada upaya untuk memelintir agama demi mencapai ke-
pentingan-kepentingan rakus dan busuk, sikap kritis otomatis akan 
muncul. Orang akan mengajukan pertanyaan, berdebat dan bahkan 
berdemonstrasi di jalan, demi meluruskan kembali agamanya 
ke jalan yang luhur. Sayangnya, ini belum terjadi di Indonesia. 
Berulang kali, agama digunakan sebagai kendaraan politik untuk 
memenuhi kerakusan manusia belaka.

Namun, kita hanya terdiam menyaksikan. Bahkan, kita ikut 
bermain di dalamnya, dan memperoleh keuntungan darinya. 
Akibatnya, agama semakin terpuruk di dalam permainan politik 
dan ekonomi yang penuh kebusukan. Jika sudah begitu, kita semua 
yang rugi. Sampai kapan kita mau beragama seperti ini?
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Rumah Bordil sampai Istana Presiden

Fitnah adalah bagian dari seni politik kuno untuk meraih 
dan mempertahankan kekuasaan dengan cara-cara busuk. Ia 

seringkali mengambil bentuk pembunuhan karakter seseorang lewat 
penyebaran kebohongan secara bertubi-tubi. Fitnah digunakan 
untuk mengobarkan perang melawan kelompok lain yang tidak 
bersalah. Ia juga dipakai untuk menghancurkan citra seseorang di 
hadapan masyarakat, entah karena alasan pribadi, seperti dendam 
membara, atau persaingan yang tak sehat di dalam bisnis ataupun 
politik.

Fitnah dan Sejarah

Di dalam bukunya yang berjudul The Devil in the Holy 
Water, or the Art of Slander from Louis XIV to Napoleon (Iblis 
di dalam Air Suci, atau Seni Memfi tnah dari Louis XIV sampai 
Napoleon), Robert Darnton, Dosen di Universitas Harvard AS, 
melihat, bagaimana fi tnah mendorong revolusi berdarah di Prancis 
melawan keluarga kerajaan Louis pada akhir abad 18 lalu. Dalam 
arti ini, fi tnah tidak bisa dipisahkan dari politik busuk lainnya, 
seperti penipuan, pengkhianatan, pemerasan, dan suap menyuap. 
Semuanya bergabung, dan membentuk politik busuk di Prancis 
setelah revolusi. Ironisnya, praktek tersebut tak berhenti, dan tetap 
menjadi bagian dari politik banyak negara dewasa ini.

Korban fi tnah seringkali dicap sebagai kelompok berbahaya. 
Misalnya, orang-orang yang difi tnah sebagai musuh revolusi akan 
berakhir mati di pisau Guillotine. Di era Stalin di Uni Soviet, orang-
orang yang difi tnah sebagai musuh komunisme akan masuk dan 
mati di kamp-kamp kerja paksa Siberia. Hal yang sama juga terjadi 
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di Indonesia. Mereka yang difi tnah sebagai komunis dan antek-
anteknya harus dibunuh, dipenjara tanpa proses peradilan yang sah, 
dan meng alami penindasan sosial dari masyarakat selama puluhan 
tahun. Ini juga berlaku untuk keluarganya.

Yang menyedihkan adalah, bahwa masyarakat mencintai gosip 
dan fi tnah. Keduanya menjadi bagian dari industri hiburan dunia. 
Fiksi dan fakta bercampur baur, tanpa bisa dipisahkan. Orang 
tertawa bahagia melihat orang menderita, akibat fi tnahan yang 
dituduhkan padanya. Gosip dan fi tnah, yang seringkali bertaut erat 
tak terpisahkan, laku terjual di seluruh dunia, bagaikan kacang 
goreng.

Para pelaku fi tnah biasanya menyerang kehidupan pribadi 
seseorang, seperti perselingkuhan seorang politikus dengan 
perempuan simpanannya. Namun, tujuan sebenarnya adalah politis. 
Di dalam fi tnah, kehidupan sosial dan kehidupan pribadi bercampur 
baur secara membingungkan. Alat kelamin bisa langsung terkait 
dengan jumlah tunjangan yang diterima per bulannya. Darnton 
menyebutnya ”dari rumah bordil tersambung ke istana presiden”.

Para pemfi tnah seperti orang yang kelaparan. Mereka lapar 
untuk melihat kehancuran orang atau kelompok lain. Mereka 
lapar menyebar kebohongan dan penderitaan. Mereka memperoleh 
kenikmatan, persis ketika kehancuran terjadi.

Sekarang ini, kita kesulitan untuk memisahkan antara kenyataan 
dan fi tnah. Media bermain di garis batas yang tak pernah jelas 
antara fi tnah dan kebenaran. Tujuannya bisa politis, atau untuk me-
muaskan kepentingan maupun dendam pribadi. Apapun itu, kebo-
hongan yang tersebar akan menjadi racun bagi kehidupan bersama.

Melampaui Fitnah

Di era digital dan jaringan sosial ini, fi tnah bertebaran di udara, 
bagai debu di jalanan ibu kota. Kebohongan begitu cepat tercipta 
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dan tersebar. Kita, ataupun keluarga maupun teman kita, kerap 
menjadi korban dari fi tnah yang tanpa ampun tersebut. Apa yang 
sebaiknya dilakukan, ketika ini terjadi?

Ada beberapa langkah yang bisa diambil di hadapan fi tnah. 
Yang pertama adalah tetap tenang. Ketenangan ini berakar pada 
kejernihan hati dan pikiran. Keduanya berakar pada pemahaman 
tentang siapa diri kita sebenarnya. Filsafat Timur, terutama Zen, 
amat membantu di dalam hal ini.

Yang kedua adalah menghadapi si pemfi tnah secara langsung 
dengan kejernihan hati dan pikiran. Kita perlu menjelaskan duduk 
perkara sebenarnya, baik kepada si pemfi tnah maupun kepada 
masyarakat luas. Kita jelaskan seperlunya, tanpa terlihat ingin 
mem bela diri. Jika si pemfi tnah tidak mau mendengar, dan tetap 
me nyebarkan kebohongan dan kebencian, maka tinggalkan saja dia.

Yang ketiga adalah belajar dari pengalaman yang ada. Kita perlu 
belajar, mengapa kita difi tnah pada awalnya. Pelajaran tersebut 
mem bantu kita untuk bertambah bijak dan dewasa di dalam 
menanggapi berbagai peristiwa kehidupan. Sejauh bisa dihindari, 
sumber tindakan yang mengundang fi tnah memang sebaiknya 
dijauhi.

Yang keempat adalah dengan melepas segala dendam. Ketika 
difi tnah, kita seringkali ingin menyerang balik dengan menggunakan 
fi tnah balasan, atau bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Ini bukanlah 
jalan yang tepat. Dendam akan melahirkan rantai kekerasan dan 
penderitaan yang tak ada habisnya. Maka, ia sebaiknya dihindari.

Yang kelima adalah dengan maju terus di dalam karya dengan 
kejernihan hati dan pikiran. Fitnah kerap kali membuat kita sedih, 
menderita dan putus asa. Perasaan tak berharga dan tak berdaya 
muncul tanpa diundang. Namun, jika kita kembali ke saat ini, 
dan menya dari jati diri sejati kita, kejernihan akan membuat kita 
mampu menanggung segala penderitaan dengan sabar dan damai.



Reza A.A Wattimena — 101

Bahkan, kita bisa menjadikan fi tnah dan penderitaan yang kita 
alami sebagai dasar untuk membantu orang lain merenungkan arti 
kehidupan yang sesungguhnya. Fitnah dan derita bisa menjadi teman 
kita untuk semakin bijak dan penuh welas asih di dalam kehidupan. 
Inilah ilmu tertinggi yang bisa diperoleh manusia. Ketika pohon 
semakin tegak perkasa berdiri, angin juga menghantam semakin 
kencang, seperti fi tnah menghantam seseorang yang berhasil meniti 
hidupnya ke titik yang tinggi.

Tak masalah, hidup jalan terus, saat ke saat. Rumah bordil boleh 
terhubung ke istana presiden. Karir politik dan karir bisnis bisa 
jatuh, bangun dan kemudian jatuh lagi. Apa yang tercipta pasti akan 
musnah. Itulah hukum baja kehidupan yang tak bisa dilawan. Yang 
penting adalah kita bisa menemukan kedamaian dan kejernihan di 
dalam hati kita saat demi saat di dalam hidup.



102 — PERSPEKTIF, dari Spiritualitas Hidup sampai dengan Hubungan Antar Bangsa

Bunuh Diri, Sebuah Refl eksi

Apakah hidup ini layak dijalani, atau tidak? Bolehkah saya 
mem bunuh diri saya sendiri, ketika semuanya menjadi tak 

layak dijalani? Ini adalah pertanyaan terpenting di dalam hidup 
setiap orang. Para pemikir dan ilmuwan terbelah, ketika mencoba 
menjawab pertanyaan-pertanyaan ini.

Keadaan Manusia

Menurut data yang diperoleh dari WHO, organisasi kesehatan 
dunia, sekitar satu juta orang melakukan bunuh diri setiap tahunnya 
di seluruh dunia. Jumlah korban bunuh diri lebih tinggi dari jumlah 
korban perang ataupun konfl ik-konfl ik lainnya. Setiap 40 detik, ada 
orang yang bunuh diri di suatu tempat di dunia ini. Setiap 3 detik, 
ada orang yang mencoba melakukan bunuh diri. (Westerhoff , 2009)

Masalah bunuh diri adalah masalah khas manusia. Tidak ada 
makhluk lain yang memikirkan atau melakukan tindak bunuh 
diri. Untuk mempertimbangkan tindak bunuh diri, orang perlu 
melakukan refl eksi yang mendalam atas hidupnya. Ia juga perlu 
mempertimbangkan semua unsur yang lahir dari tindakannya 
tersebut.

Konsep ruang, waktu, masa lalu, masa kini dan masa depan juga 
menjadi unsur pembentuk keputusan bunuh diri. Konsep-konsep 
ini, sejauh penelitian ilmiah menunjukkan, adalah konsep-konsep 
milik manusia. Binatang ataupun tumbuhan tidak memilikinya. 
Pergulatan soal bunuh diri adalah pergulatan manusiawi yang lahir 
dari keadaan budaya ataupun sosial tertentu.
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Pertimbangan Filsafati

Ketika keadaan hidup amat menyakitkan, dan seolah tak 
ada jalan keluar yang bisa diambil, kita dihadapkan pada satu 
pertanyaan: apakah kita akan tetap hidup, dan pasrah pada keadaan, 
atau bunuh diri? Filsuf Jerman, Immanuel Kant, juga mencoba 
mempertimbangkan hal ini. Ia merumuskan satu prinsip yang 
dikenal sebagai prinsip imperatif kategoris (kategorische Imperativ). 
Bunyinya: bertindaklah sesuai dengan motivasi tindakan yang bisa 
diterapkan sebagai hukum universal.

Artinya, lakukanlah tindakan yang motivasinya bisa disetujui 
sebagai hukum umum oleh semua orang. Dalam hal ini, tindak 
bunuh diri tidak dapat dibenarkan. Ia tidak dapat diberlakukan 
sebagai sebuah hukum umum yang berlaku untuk semua. Bahkan, 
Kant, di dalam bukunya yang berjudul Metaphysik der Sitten pada 
1785, menegaskan, bahwa bunuh diri adalah sebuah tindakan 
pelanggaran kewajiban orang terhadap dirinya sendiri. Ia tidak 
pernah dapat dibenarkan.

Filsuf idealisme Jerman lainnya, Johann Gottlieb Fichte, 
memiliki pendapat yang berbeda. Di dalam bukunya yang berjudul 
das System der Sittenlehre pada 1798, ia menegaskan, bahwa orang 
membutuhkan keberanian besar untuk mengakhiri hidupnya. 
Namun dibutuhkan keberanian yang lebih besar lagi untuk 
menjalani hidup dengan segala jatuh bangunnya. Dari kaca mata 
ini, pelaku bunuh diri adalah seorang pengecut.

Arthur Schopenhauer, fi lsuf Jerman lainnya, berbicara 
soal bunuh diri di dalam bukunya yang berjudul Parerga und 
Paralipomena pada 1851 lalu. Ia memiliki pendapat yang berbeda, 
jika dibandingkan dengan Kant dan Fichte. Bunuh diri, bagi 
Schopenhauer, diperbolehkan, ketika rasa sakit kehidupan dianggap 
lebih tinggi dari rasa sakit kematian itu sendiri. Tindak bunuh diri, 
pada keadaan-keadaan tertentu, adalah tindakan yang masuk akal, 
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dan harus dilihat sebagai tanda kebebasan manusia atas dirinya 
sendiri.

Jean-Paul Sartre, fi lsuf Prancis pada abad 20 lalu, punya 
pendapat yang sedikit bergeser di dalam bukunya yang berjudul 
das Sein und das Nichts. Baginya, kematian, termasuk bunuh 
diri, bukanlah akhir dari kehidupan manusia. Kematian juga bisa 
bermakna bagi kehidupan, yakni dengan membuat nama seseorang 
menjadi abadi. Kematian juga bisa menjadi awal bagi ”kehidupan” 
yang lebih bermakna untuk seseorang.

Filsuf pencerahan asal Prancis, Baron de Montesquieu, 
memahami kehidupan sebagai sebuah hadiah. Maka dari itu, 
orang punya hak untuk mengembalikannya. Filsuf Prancis lainnya, 
Rousseau, juga menekankan pentingnya hak manusia untuk 
menentukan dirinya sendiri, termasuk untuk melakukan bunuh diri. 
Jika hidup seseorang tidak memiliki nilai baik bagi lingkungannya, 
maka ia punya hak untuk melakukan bunuh diri. Nietzsche, fi lsuf 
asal Jerman, juga menegaskan hal yang serupa, bahwa bunuh diri 
merupakan hak mendasar bagi setiap orang yang menginginkannya.

Di masa Yunani kuno, Plato juga berbicara soal bunuh diri 
di dalam bukunya Phaidon. Baginya, tindak bunuh diri adalah 
tanda, bahwa orang tidak melihat keluhuran kehidupan. Namun, 
ia tidak menolak bunuh diri, ketika kehidupan justru menciptakan 
penderitaan besar yang tak tersembuhkan. Murid Plato, Aristoteles, 
di dalam bukunya Nicomachean Ethics, melihat bunuh diri sebagai 
sebuah tindakan yang perlu didasari oleh alasan-alasan yang kuat. 
Jika tidak memiliki dasar yang kuat, maka tindak bunuh diri tidak 
hanya merupakan pelanggaran hak pribadi seseorang, tetapi juga 
pelanggaran terhadap kehidupan bermasyarakat.

Di dalam bukunya yang berjudul Mythos von Sisyphos, Albert 
Camus, penulis asal Prancis, juga menulis tentang bunuh diri. 
Baginya, hanya ada satu masalah fi losofi s yang layak untuk di-
pikirkan, yakni tentang bunuh diri. Apakah hidup kita ini layak 
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untuk dijalani, atau tidak? Itulah pertanyaan mendasar sekaligus 
terpenting di dalam fi lsafat.

Sampai hari ini, tidak ada satupun jawaban pasti atas pertanyaan 
ini. Ada begitu banyak sudut pandang yang saling bertentangan 
satu sama lain. Masing-masing punya sudut pandang serta pen-
dasarannya. Agama pun juga ikut campur menyumbangkan sudut 
pandang.

Bunuh Diri sebagai Kejahatan

Seorang psikiater dan sekaligus sejarahwan asal Muenchen, 
Jerman, Thomas Bronisch, menulis buku dengan judul Der Suizid. 
Di masa kuno, tindak bunuh diri dianggap sesuatu yang biasa. Ia 
adalah bagian dari kehidupan seseorang yang hendak membuat 
keputusan penting di dalam hidupnya. Namun, setelah Sinode Arles 
Gereja Katolik pada 452, tindak bunuh diri lalu dianggap sebagai 
kejahatan.

Alasannya adalah ketika orang hendak bunuh diri, setan 
bermain di hati dan kepalanya. Setan mendorongnya untuk merusak 
dirinya sendiri. Orang yang melakukan bunuh diri berarti tunduk 
pada ke ingin an setan. Ia pun lalu dianggap sebagai pengikut dan 
pemuja setan.

Ia tidak boleh dimakamkan di makam Kristiani. Ia dianggap 
sebagai manusia terkutuk yang telah terjatuh dalam dosa, dan tak 
bisa terampuni lagi. Pada abad pertengahan, kekuasaan Gereja 
Katolik Roma bertaut erat dengan kekuasaan politik kerajaan-
kerajaan. Akibatnya, pandangan ini juga dianut oleh hampir semua 
kerajaan Kristiani Eropa, dan menjadi bagian dari hukum negara 
mereka selama ratusan tahun.

Bunuh diri dianggap sebagai tindakan yang lebih jahat dari 
membunuh orang lain. Pandangan ini berlaku di Eropa sampai 
sekitar 1790, yakni ketika Revolusi politik meletus di Prancis. 
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Pandangan ini lalu ditantang, dan kemudian diubah. Prussia dan 
Austria nantinya juga mengikuti langkah Prancis. Sampai 1961, 
bunuh diri masih merupakan perbuatan melawan hukum di Inggris.

Psikoanalisis Bunuh Diri

Karl Meningger, psikiater asal Jerman, memiliki pendapat 
menarik tentang bunuh diri di dalam bukunya yang berjudul 
Selbstzerstörung: Psychoanalyse des Selbstmords. Baginya, tindak 
bunuh diri tidak dapat begitu saja dicap jelek secara moral. Kita 
harus ingat, bahwa tindak bunuh diri adalah sebuah tindakan yang 
amat kompleks. Banyak sekali unsur yang terkait satu sama lain.

Ada tiga unsur mendasar yang sekiranya mesti diperhatikan, 
yakni kematian, membunuh dan dibunuh. Ada orang yang ingin 
mati, tetapi tidak mau menjalani proses kematian. Ia tidak mau 
merasa sakit. Di sisi lain, ada orang yang ingin menjadi pelaku 
sekaligus korban kekerasan. Namun, ia tidak ingin sungguh mati.

Akar terdalam tindak bunuh diri adalah keinginan untuk me-
larikan diri dari keadaan yang mencekik jiwa. Bunuh diri sebenarnya 
memiliki pola yang sama dengan hiburan, seperti menonton 
bioskop, jalan-jalan ke taman hiburan, atau menggunakan narkoba. 
Semuanya adalah patahan dari keseharian manusia yang kerap 
kali sulit dan tak terganggungkan. Bedanya, semua itu bersifat 
sementara, sedangkan bunuh diri itu selamanya.

Lalu?

Bunuh diri adalah tindakan sadar menuju kematian. Sejatinya, 
setiap orang pasti akan mati. Hanya waktu dan tempat yang 
membedakan. Kita semua berjalan ke arah yang sama, yakni ke 
liang kubur, atau laut biru nan luas sebagai abu di antara ikan dan 
ganggang.
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Itu semua bukan masalah, asal kita paham, siapa diri kita 
sebenarnya. Inilah tujuan utama dari semua ajaran fi losofi s di dalam 
Filsafat Timur. Kita hanya perlu melihat ke dalam diri kita, guna 
menemukan kebenaran yang menjadi dasar bagi kebijaksanaan, 
kebebasan dan welas asih yang sesungguhnya. Ini juga berarti 
menjalani hidup sesuai dengan fungsinya saat demi saat secara 
jernih.

Ketika ini terjadi, kita melampaui hidup dan mati. Kita me-
nyadari, siapa diri kita sebenarnya dari saat ke saat. Diri yang 
sebenarnya ini tidak pernah dilahirkan, dan tidak pernah mati. 
Ia adalah inti dari alam semesta. Ia adalah kesadaran murni yang 
tak dapat dilukiskan dengan kata dan konsep, tetapi dapat dialami 
langsung.

Tubuh datang dan pergi. Namun, inti diri tetap abadi. Tindak 
bunuh diri hanya merusak tubuh dan identitas sosial. Ia juga 
menciptakan luka bagi keluarga, maupun lingkungan tempat kita 
hidup. Segala perdebatan tentang bunuh diri menjadi percuma, 
ketika kita memahami, siapa diri kita sebenarnya…
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Sebelum Nama, Sebelum Cerita

Alkisah, seorang pria sedang berjalan di pasar. Tiba-tiba, se-
potong panah datang dari kejauhan, dan menancap ke lengan 

kanannya. Rasa sakit langsung menyengat lengannya, dan kemudian 
menyebar ke sekujur tubuhnya. Panah tersebut telah melukai 
tubuhnya.

Sejenak, ia berpikir, ”Mengapa ini terjadi padaku? Apa yang 
telah kuperbuat, sehingga aku layak menerima musibah ini? 
Andaikan aku istirahat di rumah, tentu saja panah itu tidak akan 
datang padaku. Bagaimana jika lenganku cacat, dan nanti tubuhku 
tak sempurna lagi, sehingga para wanita akan meninggalkanku?” 
Inilah ”panah kedua” yang melukai pikirannya.

Sakit dan Penderitaan

Panah pertama menciptakan rasa sakit pada tubuh. Sementara, 
”panah kedua” melukai batinnya, atau pikirannya. Sakit tubuh akan 
segera lenyap, ketika diberi obat. Sementara, sakit pikiran akan 
berjalan terus, walaupun sakit tubuh sudah lenyap. Sakit pikiran 
menciptakan penderitaan.

Panah pertama adalah fakta kehidupan. Banyak hal terjadi, 
tanpa alasan yang jelas. Orang yang rajin berolahraga dan berdiet 
tiba-tiba meninggal, karena serangan jantung. Orang yang rajin 
bekerja dan jujur justru kehilangan pekerjaan dan terhambat 
karirnya.

Panah kedua adalah cerita yang kita bangun di dalam pikiran 
kita. Segala bentuk analisis dan penamaan adalah bagian dari cerita 
tersebut. Ketika kita mulai memberi nama pada pengalaman kita, 
misalnya pengalaman sial, kita sudah mulai untuk membuat cerita. 
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Nama lalu berlanjut pada analisis dan spekulasi yang seringkali 
menciptakan penderitaan batin yang besar.

Bukan Kenyataan

Penamaan semacam ini bukanlah sesuatu yang alamiah. Ia 
adalah bentukan sosial. Kata ”pengalaman sial” adalah penilaian 
kita adalah sebuah peristiwa yang menimpa kita, begitu juga dengan 
kata pengalaman baik, pengalaman untung, pengalaman sedih, 
pengalaman traumatis dan sebagainya. Semua adalah penilaian dari 
pikiran kita, dan setiap penilaian adalah hasil dari pola pikir kita 
yang dibentuk oleh pola hidup kita di masa lalu dalam hubungan 
dengan keluarga dan masyarakat. Ia bukanlah kenyataan yang 
sesungguhnya.

Apa buktinya? Buktinya adalah bahwa setiap orang memiliki 
penilaian yang berbeda-beda, tergantung pola hidupnya. Bagi 
beberapa orang, merokok adalah tindakan biasa, dan bahkan 
membantu per gaulan. Bagi beberapa orang lainnya, merokok adalah 
tindakan biadab yang tidak hanya merusak kesehatan di perokok, 
tetapi juga orang-orang sekitarnya. Penilaian-penilaian semacam 
ini muncul dari latar belakang yang berbeda-beda dari si penilai.

Maka, nama bukanlah kenyataan. Pohon tidak pernah bilang, 
bahwa dirinya adalah pohon. Apel pun juga demikian. Kata pohon 
dan apel adalah buatan manusia, dan hanya berlaku untuk manusia. 
Sebenarnya, kedua benda itu tidaklah memiliki nama.

Rantai Sebab Akibat

Memberi nama adalah awal dari cerita yang kita rangkai atas 
peristiwa yang terjadi pada kita. Membangun cerita adalah awal dari 
analisis dan spekulasi yang berlebihan. Analisis dan spekulasi adalah 
awal dari penderitaan batin yang sebenarnya tak perlu terjadi. 
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Penderitaan batin adalah awal dari kekerasan, baik terhadap diri 
sendiri maupun terhadap orang ataupun makhluk lain.

Di dalam kehidupan, memberi nama pada pengalaman kerap 
kali diperlukan untuk memahami pengalaman tersebut. Namun, 
tindakan ini harus terus disertai dengan kesadaran, bahwa penamaan 
itu bersifat relatif, rapuh dan terus berubah. Maka, orang tidak 
boleh melekat dengan nama dengan menganggapnya sebagai sebuah 
kebenaran mutlak. Memberi nama pada apa yang kita alami adalah 
sebuah pilihan, dan bukan keniscayaan.

Di dalam hidup, kita tidak bisa menghindari luka. Rasa sakit 
pun tak bisa dihindari. Akan tetapi, kita selalu bisa menghindari 
penderitaan dengan tidak memberi cerita dan nama pada luka yang 
kita alami. Dengan kata lain, panah pertama tidak bisa dihindari. 
Sementara, panah kedua merupakan pilihan kita.
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”AKU” di dalam Penderitaan

Kerap kali, kita merasakan emosi yang sangat kuat. Kebencian 
atau kesedihan menguasai batin. Bagi banyak orang, ini 

merupakan masalah besar. Akibatnya, mereka jadi ganas dan jahat 
pada orang lain, bahkan pada orang-orang terdekatnya.

Pikiran-pikiran mengerikan juga kerap datang tanpa diundang. 
Ketakutan dan kecemasan akan masa depan yang tak pasti 
menerkam jiwa. Penyesalan atas masa lalu yang menyesakkan dada 
sering datang berkunjung. Jika itu semua amat kuat dan terjadi 
dalam waktu lama, orang bisa sakit, entah sakit jiwa, kanker, 
jantung, darah tinggi maupun kelainan hormon.

Ini semua merupakan penderitaan hidup. Banyak orang yang 
tak tahan dengan itu semua, sehingga bunuh diri. Banyak pula 
yang menekan dan menyembunyikannya dalam-dalam. Tak heran, 
orang yang terlihat tenang lalu tiba-tiba bunuh diri, atau didatangi 
penyakit mengerikan.

Penyelidikan AKU

Ada jalan keluar sederhana yang berpijak pada kebijaksanaan 
Timur. Usianya sudah lebih dari 6000 tahun. Bentuknya adalah 
pertanyaan. Ketika emosi dan pikiran jelek (seperti kebencian, 
ketakutan, kecemasan dan kesedihan) datang menghantam, kita 
bertanya: SIAPA YANG MENGALAMI INI?

Jawaban spontan adalah SAYA, atau AKU. Nah, di sinilah letak 
kunci jawabannya, yakni bertanya: SIAPA AKU? APAKAH ADA 
YANG DISEBUT AKU? Mari kita perdalam hal ini.

AKU adalah kata dan konsep yang menggambarkan sesuatu yang 
bersifat tetap, yakni diriku. Namaku Reza. Kata AKU menyiratkan 
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paham, seolah Reza itu sesuatu yang tetap, walaupun usianya 
menua, rambutnya mulai putih, dan sebagainya. Nah, apakah 
pemahaman ini benar? Apakah Reza adalah sesuatu yang tetap?

Jawabannya jelas TIDAK. Segala sesuatu terus berubah saat demi 
saat di dalam hidup ini. Tidak ada SATU hal pun yang tetap. AKU 
dan SAYA pun terus berubah dari saat ke saat.

Maka, sebenarnya, keduanya tidak ada. AKU dan SAYA itu 
TIDAK ADA! Ketika kita menyebutnya, mereka segera berubah 
menjadi sesuatu yang lain. Aku yang kemarin bukanlah aku yang 
hari ini. Aku yang tadi pagi bukanlah aku yang siang ini.

Inilah hidup. Inilah kenyataan sebagaimana adanya. Tidak ada 
aku, dan tidak ada orang lain. Semua itu adalah konsep dan kata 
yang menipu kita, seolah ada hal yang tetap di dalam hidup ini.

Fakta Alamiah

AKU YANG TIDAK PERNAH ADA; Fakta alamiah ini didukung 
oleh kebijaksanaan Timur, baik Vedanta, Buddhisme maupun 
Taoisme. Ia juga didukung oleh beragam penelitian ilmiah terbaru di 
bidang neurosains. Konsep ”AKU” adalah ilusi semata yang berguna 
untuk kepentingan praktis belaka, seperti pencatatan penduduk 
atau komunikasi sehari-hari. Ia bukanlah kenyataan.

Ketika pikiran dan emosi kuat melanda, kita lalu sadar, bahwa 
tidak ada AKU yang mengalami semua ini. Emosi lalu sekedar 
emosi. Pikiran, sejelek apapun, juga hanya sekedar pikiran. Tidak 
ada AKU di dalamnya.

Coba anda terapkan ini, ketika emosi dan pikiran datang 
melanda. Pengalaman saya, dan pengalaman jutaan orang lainnya, 
adalah: semua jadi terasa ringan. Emosi dan pikiran datang dan 
pergi begitu saja. Mereka cepat berlalu. Memaa  an dan move on 
menjadi semudah membalikkan telapak tangan.
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Hidup kita pun jadi ringan dan jernih. Kita lalu bisa menjalankan 
semuanya dari saat ke saat dengan kebahagiaan dan kedamaian 
hati. Orang-orang sekitar kita terbantu dengan keberadaan kita. 
Penderitaan bisa datang berkunjung, namun ia bisa segera pergi, 
tanpa jejak.

Tidak percaya? Coba saja..
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Berpikir Sistemik

Pernahkah anda mengalami, bahwa jalan keluar yang anda 
harapkan dari sebuah masalah justru melahirkan masalah baru 

yang lebih besar? Atau, ketika obat yang anda minum untuk lepas 
dari sakit justru menciptakan sakit yang lebih besar, atau sakit yang 
baru? Anda tidak sendirian. Banyak ahli di berbagai bidang yang 
terjebak pada masalah yang sama, ketika mencoba menyelesaikan 
beragam masalah di jaman kita, mulai dari kemiskinan, terorisme 
sampai dengan pemanasan global.

Salah satu alasan, mengapa ini terjadi adalah, karena kita 
tidak melihat masalah secara jernih. Kita hanya melihat masalah 
sebagai masalah itu sendiri, seolah tanpa keterkaitan dengan hal-
hal lainnya. Pada titik ini, kita memerlukan sudut pandang baru, 
yakni pola berpikir sistemik.

Berpikir sistemik (systems thinking) adalah sebuah upaya untuk 
memahami masalah ataupun keadaan dengan berpijak pada teori 
sistem. Di dalam pola berpikir sistemik, kita mendekati semua hal 
tersebut dari kaca mata keseluruhan, yakni dari kaca mata sistem. 
Dalam arti ini, sistem dapat dipahami sebagai kesalingterkaitan 
segala sesuatu yang membentuk keseluruhan. Seluruh dunia dapat 
dilihat sebagai sebuah sistem besar yang memiliki sistem-sistem 
kecil sebagai bagiannya.

Kesalingterkaitan

Ada dua hal dasar yang menjadi bagian dari setiap sistem, 
yakni tanggapan (feedback) dan penundaan (delay). Kaitan antara 
tanggapan dan penundaan itu menciptakan beragam perubahan 
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di sekitar kita, mulai dari sistem politik, ekonomi sampai dengan 
sistem tubuh kita yang mempengaruhi kesehatan tubuh maupun 
batin kita.

Peter Senge, salah satu ahli pengembangan organisasi dari sudut 
pandang teori sistem, memahami pola berpikir sistemik sebagai 
upaya untuk melihat secara keseluruhan. Artinya, kita diajak untuk 
melihat kaitan dan hubungan dari berbagai hal (interconnectedness). 
Kita diajak pula untuk melihat pola yang berulang dari berbagai 
perubahan yang terjadi, dan tidak hanya terpaku pada potongan-
potongan peristiwa belaka.

Sekitar 50 tahun belakangan ini, pola berpikir sistemik telah 
di gunakan untuk memahami berbagai bidang kehidupan manusia, 
mulai dari politik, bisnis, tata kota sampai dengan cara kerja pikiran 
manusia. Pola berpikir sistemik menawarkan sudut pandang baru 
bagi kita untuk memahami keterkaitan-keterkaitan yang seringkali 
tak tampak langsung pada pandangan pertama. Kesalingterkaitan 
inilah yang sesungguhnya merupakan ciri dasar dari segala sesuatu 
yang ada di alam semesta ini. Tidak ada satu hal pun yang bisa ada 
tanpa kaitan dengan hal-hal lainnya.

Berhasil atau Gagal

Ada beberapa hal yang kiranya bisa kita pelajari dari pola 
berpikir sistemik. Yang pertama, sebuah sistem bisa dianggap 
gagal. Namun, sebenarnya ia berhasil, karena ia memiliki tujuan 
yang berbeda dari yang kita inginkan. Contoh klasik adalah soal 
pendidikan di Indonesia.

Banyak orang yang melakukan kritik terhadap paradigma 
maupun sistem pendidikan di Indonesia. Bagi mereka, pendidikan 
di Indonesia ketinggalan jaman, karena tidak mengajarkan ke-
mampuan berpikir mendalam dan kritis.
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Namun, sebaliknyalah yang terjadi. Sistem pendidikan di 
Indonesia justru sangat berhasil, karena memang tujuan utamanya 
bukanlah menciptakan manusia yang mampu berpikir mendalam 
dan kritis, melainkan tenaga kerja siap pakai untuk menduduki 
posisi-posisi rendah di berbagai perusahaan yang tidak perlu 
mampu berpikir men dalam dan kritis. Ini adalah warisan dari 
sistem pendidikan Belanda terhadap orang-orang pribumi di masa 
penjajahan dahulu. Ini sama sekali belum berubah sampai sekarang, 
karena, sejatinya, kita memang masih hidup dalam penjajahan 
asing, baik secara politik (Barat), agama (Timur Tengah), ekonomi 
maupun budaya.

Ini tentu saja bisa diubah. Kita hanya perlu mengubah seluruh 
paradigma dan sistem pendidikan yang sudah ada. Ini usaha yang 
tidak mudah, walaupun amat mungkin dilakukan. Kegagalan sebuah 
sistem ternyata adalah sebuah keberhasilan, karena kita gagal 
memahami tujuan sebenarnya dari sistem tersebut.

Masalah dalam Kesalingterkaitan

Di dalam hidup, kita kerap kali melihat masalah yang terus 
muncul, walaupun beragam cara telah dilakukan untuk menye-
lesaikannya. Ini terjadi, karena kita belum menggunakan pola 
berpikir sistemik. Artinya, kita belum sadar, bahwa sebuah masalah 
selalu terkait dengan banyak hal lainnya. Tidak ada masalah yang 
berdiri sendiri.

Misalnya persoalan kriminalitas. Banyak orang menjadi pelaku 
kriminal, karena ditekan oleh keadaan, misalnya kemiskinan. 
Padahal, mereka memiliki keluarga yang harus diberi makan dan 
penghidupan. Jalan keluar singkatnya adalah dengan memperbanyak 
jumlah polisi, supaya meningkatkan keamanan.

Ini jalan keluar yang salah kaprah. Kriminalitas terkait erat 
dengan kemiskinan. Kemiskinan terkait erat dengan salah kebijakan 
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pemerintah di dalam melakukan pembagian kekayaan. Buktinya, 
ada beberapa orang yang amat sangat kaya, sementara beberapa 
orang lainnya harus menjadi pelaku kriminalitas, guna memenuhi 
kebutuhan dasar diri dan keluarganya.

Kesalahan kebijakan terkait dengan mutu para pembuat 
kebijakan yang rendah. Kemampuan berpikir mendalam dan kritis 
mereka amatlah kurang. Ini terkait dengan masalah pendidikan 
yang juga salah paradigma, dan lemah secara sistem. Masalah kri-
minalitas terkait erat dengan semua unsur-unsur tersebut.

Tanggapan dan Penundaan

Bagaimana semua unsur diatas saling terhubung, dan mendorong 
orang menjadi pelaku kriminalitas? Di dalam teori sistem, semua 
unsur terhubung dengan dua pola, yakni tanggapan dan penundaan. 
Kita bisa langsung secara jelas melihat, bahwa di dalam kasus 
kri minalitas di atas, hubungan yang berlaku adalah hubungan 
tanggapan.

Ketika para pembuat kebijakan bermental korup dan berpikiran 
dangkal memasuki ranah politik, maka kebijakan yang mereka buat 
pun akan lemah. Akibatnya, banyak hal menjadi kacau, termasuk 
kesenjangan sosial yang begitu besar antara si miskin dan si kaya. 
Kemiskinan yang akut memaksa orang memasuki dunia kriminalitas. 
Keadaan yang satu adalah tanggapan atas keadaan yang lain. Ada 
hubungan sebab akibat yang langsung bisa diurut.

Ini seperti sistem pendingin ruangan. Di dalam sistem ini, 
ketika suhu ruangan menurun sesuai yang diinginkan, maka mesin 
pendingin ruangan akan berhenti mengeluarkan freon. Namun, 
ketika suhu mulai menghangat, mesin pendingin akan secara oto-
matis menyala. Ini yang disebut tanggapan, atau feedback.

Namun, kita juga harus sadar, bahwa tanggapan tidak secara 
otomatis langsung terjadi. Ada momen tunda yang membuat 
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tanggapan tidak langsung muncul. Ketika pengangguran meningkat, 
kriminalitas tidak otomatis meningkat. Ada hal lain yang mem-
pengaruhi, misalnya kuatnya ikatan keluarga membuat orang bisa 
saling menopang satu sama lain, dan sebagainya.

Penundaan juga terlihat, ketika kita meminum obat. Dampaknya 
tidak langsung tampak, melainkan membutuhkan jangka waktu 
tertentu. Akan sangat berbahaya, jika orang panik, lalu menambah 
dosis obat lebih banyak, sehingga menimbulkan kemungkinan 
terciptanya penyakit baru. Momen tunda harus disadari dengan 
jelas, sehingga orang bisa mengambil sikap yang tepat di dalam 
menanggapinya.

Menyelesaikan Masalah

Jika kita mencoba menyelesaikan suatu masalah, tanpa meng-
gunakan pola berpikir sistemik, maka kemungkinan besar, masalah 
tersebut tidak hanya akan berlanjut, tetapi juga membesar, dan men-
ciptakan beragam masalah baru. Kita bisa menderet begitu banyak 
contoh dari pola ini. Seringkali, obat justru lebih buruk daripada 
penyakit yang hendak diobati. Ini semua terjadi, karena jalan keluar, 
atau obat, yang ditawarkan hanya menyentuh permukaan persoalan, 
serta mengabaikan akar dari persoalan tersebut.

Contoh nyata terkait dengan pendidikan anak. Seorang anak 
terkenal nakal di sekolah, karena ia hidup di dalam keluarga yang 
terus berkonfl ik. Si ibu meminta dan bahkan memarahi anaknya, 
supaya ia tidak nakal lagi. Alih-alih menjadi baik, si anak justru 
menjadi semakin nakal. Inilah contoh bagaimana jalan keluar yang 
dilakukan justru memperparah masalah.

Pola lainnya seringkali muncul di kalangan pecandu. Mereka 
menggunakan narkoba atau alkohol untuk mengurangi tekanan 
emosional yang mereka rasakan. Namun, mereka menjadi kecanduan 
pada narkoba atau alkohol yang mereka gunakan, dan justru men-
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ciptakan tekanan emosional yang lebih besar. Jalan keluar yang 
diharapkan justru memperbesar masalah, dan menciptakan masalah 
baru.

Dengan pola berpikir sistemik, kita menjadi sadar, bahwa ada 
hal-hal yang dapat terjadi di luar dari maksud dan tujuan tindakan 
kita. Inilah yang disebut akibat-akibat yang tidak dimaksudkan dari 
sebuah tindakan (unintended consequences). Kita bisa menghindari 
ini dengan terus sadar akan pengaruh dari tanggapan maupun 
penundaan dari tindakan kita.

Pola berpikir sistemik juga mengajarkan kita untuk melihat 
sesuatu dalam kaitan dengan hal-hal lainnya. Kita tidak lagi 
mengira, bahwa suatu peristiwa terjadi terpisah dari beragam hal 
lainnya. Kita harus bisa merancang jalan keluar dalam kesadaran 
akan keterkaitan banyak hal tersebut. Kemungkinan besar, masalah 
yang ada bisa berkurang, atau justru hilang sama sekali.

Jika seorang pecandu ingin keluar dari kecanduannya, ia harus 
melihat secara jernih masalah utama apa yang mencekiknya. Ia 
tidak bisa menjadikan alkohol atau narkoba terus menjadi pelarian 
sementara yang justru memperbesar masalah. Baru dengan begitu, 
ia bisa mulai melepaskan diri dari jaring-jaring masalah yang 
mencekiknya.

Jalan keluar yang tepat seringkali bertentangan dengan 
pandangan lama kita, dan juga pandangan banyak orang. Ia mem-
pertimbangkan keseluruhan di dalam keterkaitan beragam hal. 
Dari pertimbangan semacam ini, kita lalu bisa mengambil langkah 
yang tepat yang mungkin bertentangan dengan pola pikir lama, 
atau pola pikir masyarakat pada umumnya. Kita juga bisa langsung 
menghadapi akar masalah, tanpa perlu sibuk terlalu lama dengan 
gejala-gejala permukaan yang tak bermakna.
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Agama dan Kemunafi kan

Ada dua pandangan tentang kaitan antara agama dan kemunafi k-
an. Di satu sisi, orang bodoh dan munafi k memeluk agama 

ter tentu, sehingga agama tersebut membenarkan kemunafi kan dan 
kebodohannya. Inilah cikal bakal segala bentuk kemunafi kan dan 
kebodohan atas nama agama yang banyak kita lihat sehari-hari, 
mulai dari pembenaran atas kekerasan, nafsu birahi, sampai dengan 
ke rakusan atas harta dan kuasa yang dibalut dengan ayat-ayat suci.

Di sisi lain, agama itu sendiri sudah selalu mengandung kemu-
nafi kan di dalamnya. Dengan kata lain, jauh di jantung agama-
agama, ada hal yang membuat orang biasa menjadi munafi k dan 
bodoh. Pandangan kontroversial inilah yang hendak saya gali lebih 
dalam.

Ketidakmungkinan

Agama adalah lembaga yang dibangun berdasarkan pada 
sepe rangkat nilai dan prinsip tertentu yang, menurut keyakinan 
mereka, berasal dari Tuhan, atau entitas transenden lainnya. 
Agama menawarkan arah kehidupan yang ideal pada pemeluknya. 
Arah kehidupan tersebut, juga menurut keyakinan mereka, akan 
menuntun orang ke Surga, atau tempat indah lainnya di dalam 
bayangan mereka. Jika melanggar atau melawan ajarannnya, maka 
neraka, atau tempat terkutuk lainnya, sudah siap menanti.

Masalahnya, prinsip dan nilai yang diajarkan agama tersebut 
tidak akan pernah terwujud di dalam kehidupan. Bahkan, para 
pemuka agama tersebut pun yang, seringkali secara tersembunyi, 
melanggarnya. Ketidakmungkinan dari prinsip dan nilai tersebut 
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membuat banyak orang frustasi. Mereka selalu merasa kurang, 
berdosa dan tak berdaya.

Ada orang yang memilih untuk tetap merasa berdosa, dan 
kemudian menjadi semakin saleh menekuni agamanya. Orang-
orang semacam ini mudah sekali diperalat oleh para pemuka agama 
untuk menjadi robot-robot patuh yang siap dihisap uangnya, atau 
diminta menggendong bom bunuh diri, demi harapan surga setelah 
mati.

Ada orang yang kemudian menyerah, dan kemudian memilih 
untuk menggunakan ajaran dan prinsip moral agamis untuk 
membenarkan hal-hal bejat di hati dan perbuatannya. Inilah orang-
orang munafi k yang berjubah dan fasih mengutip ayat suci, tetapi 
penuh cela di hati dan kehidupan sehari-harinya. Kita banyak 
melihat orang semacam ini di Indonesia.

Di hadapan keluruhan prinsip dan ajaran agamis, yang tak akan 
pernah mungkin menjadi kenyataan, orang jatuh ke dalam perasaan 
tak berdaya dan kemunafi kan. Keduanya adalah penderitaan, baik 
bagi orang yang mengalaminya, maupun orang-orang sekitarnya. 
Ini tentu bukan merupakan keniscayaan. Ada jalan lain yang tentu 
bisa ditempuh.

Tegangan Kreatif

Akar kemunafi kan adalah perbedaan yang begitu tajam antara 
kata dan tindakan. Perbedaan ini tentu tidak selalu bermuara pada 
kemunafi kan. Ia bisa menjadi tegangan kreatif untuk mendorong 
orang untuk menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Ia juga 
bisa membawa orang untuk berkembang keluar dari kesempitan 
pikiran dan pertimbangannya.

Bagaimana menumbuhkan tegangan kreatif ini, dan menjauhkan 
orang dari kemunafi kan? Caranya adalah dengan menumbuhkan 
sikap kritis di dalam hidup beragama. Orang terbiasa untuk ber-



122 — PERSPEKTIF, dari Spiritualitas Hidup sampai dengan Hubungan Antar Bangsa

pikir, bertanya dan menganalisis sebelum menerima ajaran apa-
pun, termasuk ajaran agama. Orang menggunakan nalar dan 
akal sehatnya untuk mempertimbangkan, ajaran apa yang akan 
dipeluknya.

Sayangnya, sikap kritis pun juga kerap kali dianggap berbahaya 
oleh para pemuka agama. Banyak agama hidup dan berkembang 
dari kebodohan dan kemunafi kan pemeluknya. Lembaga agama 
memperoleh banyak uang dan pengaruh politik, persis karena 
pemeluknya takut berpikir mandiri dan kritis. Yang dilestarikan 
kemudian adalah sikap patuh yang berdasarkan pada kepercayaan 
buta belaka.

Alhasil, orang dicabut dari keunikannya, dan dipaksa untuk 
menyatu dengan kerumunan. Orang menjadi gerombolan yang 
bisa disetir untuk kepentingan politik, mengeruk uang atau bahkan 
mengobarkan perang. Pola semacam ini jamak ditemukan di dalam 
sejarah agama-agama besar dunia. Di dalam agama semacam ini, 
kemunafi kan dan kekerasan adalah makanan sehari-hari.

Ajaran indah agama hanya menjadi buih moral yang jauh 
dari tindakan nyata. Para pemuka agama dan orang-orang yang 
mengaku saleh berkhotbah tentang pentingnya nilai-nilai luhur. 
Walaupun, seringkali merekalah yang menjadi pelanggar utama 
dari nilai-nilai yang dikoarkannya sendiri. Kemunafi kan bagaikan 
polusi yang tersebar di udara, walaupun orang kerap kali takut 
mengungkapkannya.

Sikap kritis terhadap ajaran agama akan menuntun orang ke 
dalam spiritualitas, yakni cara hidup spiritual yang tulus terungkap 
dari penghayatan batin, dan bukan dari kepercayaan buta terhadap 
sekelompok orang berjubah. Spiritualitas selalu bersifat revolusioner. 
Ia mengubah orang dari dalam. Ia mencela kemunafi kan, sekaligus, 
pada saat yang sama, bersikap lembut dan penuh cinta pada orang-
orang munafi k.
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Bangsa yang Berhasil

Sebentar lagi, kita akan menyambut peringatan kemerdekaan 
Indonesia yang ke 71. Kiranya perlu bagi kita untuk sejenak ber-

henti, dan melihat apa yang telah kita capai sekarang ini. Setitik 
pem bedaan dasar juga kiranya penting untuk diperhatikan.

Tujuan Sebenarnya

Secara umum, bisa dibilang, kita adalah bangsa yang amat 
berhasil. Tunggu dulu, tulisan ini bukanlah yang seperti anda 
harapkan. Secara teoritis, bangsa kita memiliki beberapa tujuan 
dasar yang hendak dicapai, salah satunya adalah mewujudkan 
keadilan, kemakmuran dan kecerdasan bagi seluruh bangsa. Ini 
adalah pernyataan visi dan misi secara umum.

Namun, jika dilihat lebih dalam, terutama sejarah bangsa 
Indonesia di awal dan pertengahan abad 20 lalu, visi dan misi luhur 
itu bukanlah kebenaran yang sesungguhnya. Keberadaan bangsa 
Indonesia, faktual, memang sudah sejak awal bukanlah untuk 
kepentingan rakyatnya, tetapi untuk mengabdi pada kepentingan 
bangsa-bangsa lainnya. Inilah yang disebut oleh Soekarno sebagai 
kepentingan neo-kolonialisme, yakni penjajahan dengan jenis baru 
yang berkembang mulai pertengahan abad 20 lalu, dan berlanjut 
sampai sekarang. Di dalam model penjajahan ini, sebuah bangsa 
seolah diberikan kemerdekaan, namun secara faktual tetap hidup di 
dalam penjajahan. Ia ”dibiarkan merdeka” persis untuk diperas demi 
kepentingan bangsa-bangsa lainnya yang hidup dengan paradigma 
neokolonial semacam itu.

Penguasa bangsa itu adalah kaki tangan negara-negara asing. 
Para penentang kepentingan asing dilibas dengan garang, atau 
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dibiarkan menjadi tidak relevan. Orang-orang yang berjuang untuk 
kepentingan rakyatnya diturunkan dari kekuasaan dengan paksa, 
kerap kali dengan revolusi berdarah. Orang-orang yang siap tunduk 
dan menjilat para penguasa asing justru menjadi penguasa politik. 
Inilah yang terjadi di Indonesia.

Bangsa Pengabdi

Pendidikan Indonesia adalah pendidikan yang berhasil, jika 
dilihat dari visi dan misi yang sebenarnya, dan bukan apa yang 
dengan berbusa-busa dilontarkan pada pejabat politik kita. Tujuan 
sebenarnya pendidikan Indonesia adalah menciptakan tenaga kerja 
patuh yang siap dipakai untuk bekerja sebagai pegawai rendahan di 
berbagai institusi yang mengabdi pada perusahaan asing. Ini sesuai 
dengan kurikulum pendidikan yang menekankan penghafalan 
daripada kreativitas, dan kepatuhan daripada keberanian untuk 
mencari alternatif. Menteri pendidikan kita yang baru tampaknya 
pendukung besar visi dan misi pendidikan Indonesia yang 
sebenarnya ini.

Di bidang politik dan ekonomi, kita juga mengalami hal yang 
sama. Berbagai kebijakan politik dan ekonomi di Indonesia me-
nekankan pentingnya investasi modal asing. Akibatnya, semua 
sumber daya, baik alam maupun sosial, Indonesia dikelola oleh 
perusahaan asing. Perusahaan lokal dan rakyat pada umumnya hanya 
mendapat serpihan kecil keuntungan dari apa yang seharusnya 
mereka dapatkan.

Konsep budaya Indonesia disempitkan menjadi semata tarian, 
makanan ataupun pakaian daerah. Semua ini lalu dijual untuk 
kepentingan pariwisata, terutama pariwisata mancanegara yang 
dianggap lebih menguntungkan secara ekonomis. Jika dilihat sesuai 
dengan visi dan misi sebenarnya, maka pengembangan budaya 
Indonesia adalah sebuah upaya yang berhasil. Apa yang bisa menjadi 
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bahan jualan tetap berjalan, sementara budaya-budaya luhur, dalam 
bentuk nilai-nilai kehidupan yang mendalam, pelan-pelan tergerus 
dari ingatan.

Bangsa Yang Berhasil

Kesan merdeka dan berdaulat tetap dipertahankan oleh 
pemerintah dan media massa kita. Kita masih bisa menyanyikan 
lagu Indonesia Raya dengan bangga. Kita masih bisa mengibarkan 
bendera merah putih tanpa ketakutan. Semua itu adalah topeng 
yang menutupi hal sederhana, bahwa kita tidak pernah merdeka.

Kita dijajah oleh berbagai kepentingan asing. Semua data 
dan statistik politik, ekonomi dan pendidikan menunjukkan hal 
tersebut. Kedaulatan adalah kata-kata kosong. Dalam arti ini, 
kita adalah bangsa yang berhasil, karena kita secara tepat bisa 
mewujudkan visi dan misi sebenarnya dari keberadaan bangsa 
Indonesia di dunia.

Noam Chomsky, pemikir asal Amerika Serikat, menyatakan 
hal serupa di dalam bukunya yang berjudul How The World Works. 
Ia mendapatkan berbagai info yang bisa dipercaya, bahwa Asia 
Tenggara, terutama Indonesia, memang dirancang sebagai negara 
pengguna barang-barang yang diproduksi oleh negara-negara 
Eropa dan Amerika Serikat. Sambil dilihat sebagai konsumen 
murni, Indonesia juga diperas kekayaan alam dan budayanya demi 
kepentingan negara-negara tersebut.

Proses penjajahan ini berlangsung lama dan halus, yakni 
melalui mekanisme hegemoni dan propaganda. Propaganda adalah 
penyebaran informasi salah yang diulang terus menerus, demi 
kepentingan segelitir kelompok tertentu, dan akhirnya dipercaya 
sebagai kebenaran oleh mayoritas orang yang tidak berpikir kritis. 
Salah satu buah dari propaganda adalah hegemoni, yakni kekuasaan 
yang menindas, tetapi tidak dilihat sebagai penindasan, melainkan 
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justru sebagai sesuatu yang normal, dan bahkan diinginkan. Persis 
inilah yang kiranya terjadi di Indonesia dalam kaitan dengan 
penjajahan pihak-pihak asing.

Orang berlomba untuk bekerja di perusahaan atau pemerintah 
asing. Mereka merasa nikmat hidup dan bekerja dengan gaji besar, 
walaupun mengorbankan kepentingan bangsa mereka sendiri. 
Mereka ini adalah hasil dari sistem pendidikan, politik dan 
ekonomi Indonesia yang amat berhasil, yakni sistem-sistem yang 
merancang manusia-manusia patuh dan bodoh, supaya mudah 
ditipu dan ditindas demi kepentingan asing. Karena begitu berhasil, 
orang-orang Indonesia justru menemukan kenikmatan di dalam 
penindasan yang mereka alami.

Mau sampai kapan?
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Mentalitas Ilmiah untuk Indonesia

Kita tidak boleh mencomot secuil data dan fakta dari penelitian 
ilmiah untuk membenarkan keyakinan religius kita. Kita juga 

tidak boleh mencomot seenaknya data dan fakta dari penelitian 
ilmiah untuk kepentingan politik ataupun ekonomi kita. (Degrasse 
Tyson, 2015) Jika kita melakukan itu, kita sedang merusak nalar 
kita sebagai manusia, dan menghancurkan ilmu pengetahuan. 
Sayangnya, itu yang kerap kali kita lakukan di Indonesia.

Metode

Apa yang membuat ilmu pengetahuan begitu istimewa, sehingga 
ia begitu dipercaya oleh seluruh dunia sekarang ini? Secara 
gamblang, ilmu pengetahuan telah menghasilkan hal-hal yang 
memperbaiki kualitas hidup kita, mulai dari kesehatan, pendidikan 
sampai dengan kemudahan hidup sehari-hari, seperti mesin cuci, 
kulkas, AC dan sebagainya. Ilmu pengetahuan adalah upaya manusia 
untuk memahami alam, sehingga ia bisa meramalkan apa yang akan 
terjadi dengan tingkat ketepatan yang tinggi. Sumbangan ilmu 
pengetahuan bagi kehidupan manusia tidak dapat diragukan lagi.

Hal terpenting dari ilmu pengetahuan adalah metode penelitian 
ilmiah. Inti dari metode penelitian ilmiah adalah upaya sistematik 
dan berkelanjutan untuk menemukan obyektivitas, yakni kebenaran 
yang bisa diakui lepas dari keyakinan pribadi ataupun pandangan 
pribadi dari orang yang menyatakannya.

Pola berpikir semacam ini lahir dari semangat fi lsafat modern 
yang berkembang di Eropa. Tokohnya yang ternama adalah Francis 
Bacon. Ia menegaskan, bahwa semua pemahaman kita haruslah diuji 
dalam eksperimen, sehingga tingkat kebenarannya bisa dipastikan. 
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Hasil dari eksperimen tersebut harus juga bisa diuji oleh orang-
orang lainnya dari ranah keilmuan yang sama. Jika banyak dari 
peneliti bisa menguji hasil dari eksperimen tersebut, dan sampai 
pada hasil yang sama, maka pandangan tersebut bisa dianggap 
sebagai pandangan obyektif.

Pola semacam ini membawa hasil yang luar biasa. Komunitas 
para ilmuwan menjadi semacam komunitas yang mengontrol dirinya 
sendiri. Para penipu akan secara alamiah tersingkir. Sementara, para 
peneliti unggul akan juga secara otomatis berhasil karirnya.

Kerap kali juga terjadi perdebatan keras di antara para ilmuwan. 
Data dan fakta yang sama dibaca dan dimengerti dengan cara 
yang berbeda. Dari perdebatan inilah penemuan yang berguna 
bisa lahir. Penemuan tersebut kerap kali begitu mengguncang, 
karena menawarkan sudut pandang baru yang mungkin tak pernah 
terpikirkan sebelumnya.

Obyektivitas/Intersubyektif

Ilmu pengetahuan mencoba mengungkap kebenaran yang 
bersifat obyektif/intersubyektif, yakni bisa dibuktikan melalui 
eksperimen oleh orang lain. Kebenaran semacam ini tidak ter-
gantung pada kekuasaan apapun. Siapapun bisa melihat dan 
menyatakannya, dan tetap diakui sebagai benar. Hanya ada sedikit 
kebenaran ”obyektif” di alam ini yang telah ditemukan oleh ilmu 
pengetahuan, misalnya bahwa matahari itu panas, bahwa bumi itu 
tidak datar, dan bahwa manusia itu terdiri dari komponen DNA. 
Pernyataan-pernyataan kebenaran lainnya masih terbuka untuk 
dialog dan diskusi lebih jauh.

Kebenaran obyektif tentu berbeda dengan kebenaran subyektif, 
yakni kebenaran yang kita yakini secara pribadi seturut dengan 
latar belakang kita. Kita tidak bisa membuat orang lain memiliki 
keyakinan yang sama dengan kita. Kita hanya bisa memaksanya, 
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kerap kali dengan kekerasan, baik kekerasan fi sik maupun kekerasan 
mental. Keyakinan imani di dalam agama adalah salah satu bentuk 
kebenaran subyektif.

Kamu tidak setuju dengan aborsi. Namun, kamu tidak bisa 
me maksa orang lain untuk juga tidak setuju dengan aborsi. Tidak 
ada orang yang akan memaksamu untuk aborsi. Namun, jika kamu 
membuat hukum untuk melarang aborsi, maka kamu memaksakan 
kebenaran subyektifmu pada orang lain. Ini adalah kekerasan, atau 
totalitarianisme di dalam politik.

Ilmu pengetahuan juga berkembang pesat, karena orang berani 
berbicara dan berpikir berbeda. Orang menolak untuk tunduk dan 
patuh pada kebenaran yang telah dipercaya secara umum, baik oleh 
budaya maupun tradisi. Diskusi dan dialog pun terjadi, sehingga 
penemuan-penemuan baru yang berguna bisa muncul. Orang hidup 
di dalam kebebasan berpikir dan berpendapat yang mendorong 
peradaban manusia untuk maju ke depan.

Untuk Indonesia

Iklim ilmiah belum berkembang di Indonesia. Jabatan menteri 
pendidikan yang baru lebih bernada politis, daripada penekanan 
pada keutamaan ilmiah. Orang juga masih malas berpikir kritis dan 
melakukan eksperimen untuk membuktikan pendapatnya. Orang 
lebih percaya pada gosip dan rumor, daripada nalar yang kritis dan 
tercerahkan.

Di sisi lain, kita di Indonesia juga belum bisa membedakan antara 
kebenaran subyektif dan kebenaran obyektif. Kita mencampurkan 
keduanya. Akibatnya, kita memaksa orang untuk sejalan dengan 
keyakinan pribadi kita. Kita menjadi bangsa yang totaliter, terutama 
terhadap orang-orang yang memiliki sudut pandang berbeda.

Melihat kekacauan, kita cenderung diam, tunduk dan patuh. 
Kita tak berani merumuskan pemikiran dan berpendapat secara 
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mandiri. Kita lebih senang tidak berpikir, dan menyandarkan diri 
pada pandangan-pandangan lama yang berpijak pada budaya, 
tradisi dan agama yang sesat. Alhasil, di abad 21 ini, kita masih 
men jadi bangsa terbelakang hampir di semua bidang.

Kita juga seringkali menggunakan argumen-argumen ilmiah 
untuk membenarkan kepentingan politik, religius maupun ekonomi 
kita. Partai politik mengobarkan sentimen agama untuk meraih 
dukungan semu. Perusahaan membawa label-label agama untuk 
menipu konsumen. Para agamawan berkoar soal kesucian untuk 
mengisi kantong mereka dengan uang, kuasa dan kenikmatan 
badani.

Jika keadaan seperti ini dibiarkan, kita akan tetap menjadi 
bangsa terbelakang. Konfl ik dan ketegangan akan mewarnai hidup 
sehari-hari kita. Orang akan hidup dalam suasanan tertekan, karena 
tak mampu berpikir dan berpendapat sejalan dengan nuraninya. 
Hidup macam apa yang mereka jalani?

Indonesia tidak hanya harus berinvestasi di dalam penelitian 
ilmiah, tetapi juga di dalam pembentukan budaya dan mental 
ilmiah. Peralatan canggih dan gedung bagus akan percuma, jika 
kita masih hidup dalam budaya ketakutan, dan patuh buta pada 
pandangan-pandangan lama. Sebaliknya, gubuk sederhana akan 
menjadi laboratorium yang sempurna, jika diisi dengan orang-orang 
yang terbuka, kritis, analitis dan berani menantang pandangan-
pandangan lama. Jadi, tunggu apa lagi?
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Melampaui ”Manusia”

Mengapa saya menulis kata ”manusia” dengan tanda kutip? 
Ini untuk menerangkan, bahwa ”manusia” sebagai sebuah 

realitas tidaklah pernah ada. Ia dianggap ada sebagai bagian dari 
kesepakatan sosial untuk keperluan hidup sehari-hari, seperti 
misalnya berkomunikasi. Namun, sebagai sebuah kenyataan yang 
utuh dan kokoh, ia tidak pernah ada. Ia adalah ilusi, yakni seolah 
ada, namun sebenarnya tak ada.

”Manusia”

Di balik kata ”manusia”, ada sebuah tradisi pemikiran yang telah 
berkembang lama, terutama di Eropa dan Timur Tengah. Manusia 
dilihat sebagai makhluk yang istimewa, lebih daripada makhluk 
hidup lainnya, sehingga punya hak untuk menguasai bumi. Tentu 
saja, yang merumuskan pandangan tersebut juga ”manusia”. Ada 
kon fl ik kepentingan di dalamnya yang harus terus ditanggapi secara 
kritis.[1]

Namun, banyak peradaban lainnya punya pendapat berbeda. 
Manusia dilihat sebagai bagian dari alam. Tidak lebih tinggi, atau 
lebih rendah. Ia adalah bagian dari keseluruhan yang disebut 
sebagai semesta (Universum). Pandangan semacam ini kini semakin 
banyak diterima, terutama karena dianggap lebih sesuai dengan 
kenyataan yang sesungguhnya, dan lebih ”ramah lingkungan”.

Lebih dari itu, berbagai penelitian ilmiah terbaru menegaskan, 
bahwa ”manusia” tidak memiliki inti di dalamnya. Tidak ada ”tuan” 
atau ”aku” yang menjadi penentu keputusan. Tidak ada subyek yang 
menjadi pengendali dari gerak pikiran dan tubuh. Konsep ”jati diri” 
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lebih merupakan ilusi untuk kepentingan sehari-hari, dan bukan 
kenyataan yang utuh dan kokoh.[2]

Pandangan ini ditopang oleh kebijaksanaan Timur yang sudah 
berkembang lebih dari 10.000 tahun. Di dalam pandangan ini, 
manusia adalah semata kumpulan dari berbagai unsur yang saling 
terhubung. Ketika salah satu unsur rusak, maka semua unsur yang 
lain juga akan terganggu. Apa saja unsur-unsur tersebut?

Unsur-unsur Pembentuk

Unsur paling dasar (lima unsur) adalah panca indera, yakni 
mata, telinga, hidung, kulit dan lidah. Dengan panca indera ini, 
”manusia” terhubung ke dunia. Namun, kelima panca indera ini 
amatlah rapuh. Sedikit gangguan, misalnya luka, akan mengaburkan 
fungsinya. Karena mereka begitu rapuh, informasi yang diperoleh 
dari kelima panca indera ini pun tidak boleh dipercaya begitu saja.

Unsur keenam adalah tubuh. Tubuh memiliki kesadarannya 
sendiri.[3] Jantung berdetak. Paru-paru bergerak. Darah mengalir. 
Semua tanpa diperintah, melainkan terjadi secara alamiah. Sel-sel 
seluruh tubuh manusia juga hancur dan memperbaharui dirinya 
sendiri setiap saat.

Unsur ketujuh adalah pikiran. Dalam arti ini, pikiran adalah 
unsur yang memungkinkan manusia merumuskan konsep-konsep. 
Misalnya konsep piring. Ada berbagai piring di dunia dengan 
macam-macam bentuk. Namun, kita bisa mengenali, bahwa itu 
adalah piring, walaupun warna dan bentuknya berbeda. Kita bisa 
melakukan ini, karena kita memiliki konsep piring di dalam pikiran 
kita.

Unsur ke delapan adalah penilaian. Setiap hari, kita membuat 
pilihan dalam hidup. Pilihan tersebut mengandaikan, bahwa kita 
bisa membuat pertimbangan tentang apa yang baik dan buruk, serta 
apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, demi alasan keamanan, 
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atau moralitas. Kita menjauhi api, karena api berbahaya untuk kulit 
kita. Kita juga tidak membunuh orang, karena itu bertentangan 
dengan hukum dan moralitas, serta membuat orang lain menderita. 
Pertimbangan dan penilaian semacam itu menjadi mungkin, karena 
unsur ke delapan ini.

Unsur ke sembilan adalah ingatan. Ingatan memungkinkan 
kita untuk belajar. Kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. 
Kita juga bisa mengumpulkan informasi, lalu menggunakannya 
untuk memenuhi kepentingan kita, dan mewariskannya ke generasi 
mendatang. Namun, ingatan juga bisa menjadi perusak, ketika ia 
tidak terkendali, terutama ingatan tentang berbagai peristiwa buruk 
yang pernah kita alami.

Semua unsur ini, ada sembilan jumlahnya, bersifat rapuh. 
Semuanya mudah berubah, dan mudah sekali terganggu, ketika 
ada luka atau trauma. Luka di kepala bisa merusak kesadaran 
konseptual, ingatan dan penilaian. Ketika orang mengira, bahwa 
kesembilan unsur ini sebagai kebenaran yang sesungguhnya, ia 
jatuh pada kesalahan berpikir. Kesalahan berpikir lalu membuahkan 
penderitaan, baik bagi diri sendiri, maupun bagi orang lain.[4]

Sunyata

Ada satu unsur lagi yang menjadi dasar sekaligus pencipta bagi 
semua unsur lainnya. Unsur ini, sebenarnya, tidak memiliki nama. 
Ia tidak memiliki bentuk (formless). Ia seperti ruang, yakni jernih, 
bersih, dan bisa menampung segalanya, tanpa merusak dirinya 
sendiri. Ia menjadi awal sekaligus akhir dari segala sesuatu, bukan 
hanya ”manusia”.

Ada banyak pemikir yang berusaha menamainya. Ada yang 
menamainya sebagai ”roh absolut” (absoluter Geist-Hegel). Ada yang 
menamainya sebagai jiwa, atau jiwa semesta (Atman). Ada yang 
menamainya sebagai kesadaran murni (reines Bewussstsein-Kant).
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[5]Semuanya hanyalah nama, dan tidak menentukan isi sejatinya, 
yang sebenarnya tanpa isi.

Ada satu nama yang, menurut saya, paling cocok menggam-
barkanya, yakni Sunyata. Kata ini berasal dari bahasa Pali yang 
berarti kekosongan-kepenuhan. Jika dipahami secara tepat, artinya 
adalah kepenuhan yang kosong (empty completeness) sekaligus 
kekosongan yang penuh (complete emptiness). Semua ini menunjuk 
pada unsur yang jernih, seperti ruang, yang menjadi dasar dari 
seluruh alam semesta.

Dari ruang muncul segala sesuatu. Segala sesuatu berada di 
dalam ruang. Namun, ruang itu sendiri tidak dapat dirusak oleh 
isinya. Ia tetap jernih dan bersih, walaupun mungkin diisi oleh hal-
hal jahat di dalamnya. Ia tidak pernah dilahirkan, dan tidak pernah 
mati. Ia bersifat tak terbatas (Raumunendlichkeit).

Ia berada sebelum pikiran. Ia ada sebelum bahasa dan konsep. 
Justru, pikiran, bahasa dan konsep lahir darinya. Semua hal lahir 
darinya, dan kembali ke padanya. Tradisi-tradisi agama menyebutnya 
sebagai ”Tuhan”.

Jalan Hidup

Lalu, apa dampaknya bagi hidup kita? Jika kita melekat pada 
sem bilan unsur sebelumnya, kita jatuh pada penderitaan. Jika 
kita mengira kesembilan unsur ini sebagai kebenaran, kita jatuh 
pada kesalah pahaman. Namun, jika kita bisa kembali ke Sunyata, 
kita memasuki ranah kejernihan, kebebasan, keabadian dan 
kebijaksanaan.[6]

Kita melihat diri kita sebagai ruang. Saat demi saat, ruang 
tersebut mendengar, melihat, merasa, berpikir dan bergerak. Ruang 
tersebut berganti-ganti isinya. Terkadang ada pikiran atau emosi 
yang datang. Semuanya datang dan pergi. Namun, ruang tetap ada. 
Ia abadi. Tidak ada ”aku”. Yang ada hanya ruang.
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Kita lalu menemukan kebebasan, kedamaian, kejernihan serta 
kebijaksanaan yang sejati. Semua ada di dalam diri kita. Setelah 
terlepas dari penderitaan dan mencapai kebijaksanaan, kita lalu 
bisa menolong makhluk lain dengan kejernihan.

”Manusia” adalah sesuatu yang harus dilampaui. ”Manusia” tidak 
punya inti. Ia semata hanya kumpulan dari berbagai unsur. Ketika 
unsur itu terurai, tidak ada inti di dalamnya. Tidak ada esensi.

Setelah terurai, apa yang tersisa? Yang tersisa adalah Sunyata, 
yakni kekosongan yang penuh, dan kepenuhan yang kosong. 
Kembali ke titik ini, maka kejernihan dan kebijaksanaan akan 
datang secara alami. Melampaui ”manusia” berarti kembali ke titik 
ini. Hanya dengan melampaui ”manusia”, kita lalu bisa sungguh 
hidup dalam harmoni dengan seluruh alam semesta.

Kita lalu melihat diri kita di semua makhluk lain. Tidak ada 
perbedaan. Tidak ada dualitas. Tidak ada kawan-lawan. Pada satu 
titik, untuk menyatakan pemahaman ini, kita hanya bisa berteriak: 
KAAATZZZ!!!!

Langit biru. Awan putih. Garam asin. Gula manis. Semua apa 
adanya.
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Learning Organization dan 
Budaya Kepemimpinan

Learning organization? Apa itu? Saya harus minta maaf. Saya 
tidak menemukan padanan kata Indonesia untuk konsep ini. 

Yang paling dekat adalah organisasi pembelajar. Namun, kata itu 
terdengar aneh di telinga saya. Maka dari itu, demi kenyamanan saya 
menulis, dan kenikmatan anda membaca, mari kita pertahankan 
kata learning organization. Saya akan terlebih dahulu menjelaskan 
maksudnya.

Learning Organization

Ada banyak sekali organisasi di dunia ini, mulai dari pemuda 
Masjid, karang taruna, senat mahasiswa, organisasi siswa di se-
kolah, pramuka, sampai dengan berbagai institusi besar, seperti 
kementerian, militer dan organisasi lintas negara internasional. 
Semuanya memiliki kesamaan, yakni adanya sekumpulan orang 
dengan berbagai macam kemampuan yang memiliki tujuan yang 
sama, dan diatur dengan seperangkat aturan-sistem maupun nilai-
nilai tertentu.

Learning organization adalah semua hal tersebut, ditambah 
dengan gairah untuk belajar, sehingga bisa mengembangkan diri 
dan organisasi yang ada, dan mencapai tujuan utamanya dengan 
maksimal. Bagus bukan? Sayangnya, tak semua organisasi adalah 
learning organization. Artinya, tak semua orang suka belajar. Mereka 
malas mengembangkan diri dan organisasinya. Akibatnya, kinerja 
organisasi jadi lesu, dan tujuan utama mereka pun tak tercapai. Yang 
mereka dapatkan justru tegangan, masalah dan bahkan konfl ik di 
dalam organisasi mereka. Sayang bukan?
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Mengapa orang atau sebuah organisasi menjadi malas belajar? 
Ini terjadi, karena kita, dan banyak orang lainnya di seluruh dunia, 
memiliki pemahaman yang salah tentang belajar. Kita mengira, 
bahwa belajar itu hanya di sekolah. Di dalam sistem pendidikan 
yang kacau, seperti yang kita miliki di Indonesia, belajar adalah 
proses yang membosankan dan menyakitkan.

Kita diminta untuk menghafal banyak hal, dan memuntahkannya 
kembali di ujian secara mentah-mentah. Kreativitas banyak dipasung. 
Kepatuhan buta banyak dituntut. Akibatnya, jika tidak bosan, orang 
mengalami penderitaan dan trauma berat, ketika mendengar kata 
”belajar”. Berlebihan? Saya rasa tidak juga.

Padahal, belajar adalah kegiatan alami manusia. Setiap orang, 
sedari kecil, adalah makhluk pembelajar. Lihatlah anak kecil 
yang banyak bertanya tentang berbagai hal. Rasa ingin tahu dan 
mengembangkan diri adalah dorongan alamiah manusia. Ketika ini 
dipasung atas nama kepatuhan pada pandangan-pandangan lama, 
penderitaan, trauma dan masalah pun tercipta.

Learning organization adalah tempat untuk melampaui segala 
bentuk trauma dan pandangan salah tentang proses belajar di 
dalam organisasi. Di dalam learning organization, proses be-
lajar dilakukan secara pribadi maupun bersama-sama di dalam 
ruang yang menyenangkan. Di dalam proses, itu semua orang, 
dan organisasi yang ada, berkembang secara alamiah. Untuk 
membangun organisasi dengan pola semacam ini, banyak usaha 
perlu dilakukan. Salah satu langkah terpenting adalah dengan 
menata pola kepemimpinan yang ada.

Kepemimpinan di dalam Learning Organization

Konfusius, fi lsuf besar asal Cina, pernah berkata, ”Untuk 
menjadi seorang pemimpin, orang mesti terlebih dahulu menjadi 
manusia.” Ia mengatakan itu lebih dari dua ribu lima ratus tahun 
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yang lalu. Terselip di dalam kalimat tersebut adalah ide tentang 
kebijaksanaan. Menjadi pemimpin sejati berarti pertama-tama harus 
menjadi orang yang bijaksana.

Sayangnya, banyak orang lupa akan hal ini. Kata ”pemimpin” 
dipersempit semata menjadi ”direktur”, atau ”manajer”. Segala 
perubahan harus datang dari ”atas”, yakni dari pemilik, direktur atau 
manajer. Dan ketika krisis melanda, orang juga sering menyalahkan 
para bos tersebut.

Di balik pandangan ini terselip sebuah anggapan, bahwa 
perubahan hanya mungkin digerakkan oleh orang-orang yang 
berkuasa. Anggapan ini adalah kesalahan besar. Pertama, anggapan 
ini menyatakan, bahwa ada orang yang berkuasa, dan ada orang 
yang lemah. Orang lemah tidak memiliki sumbangan apapun, 
sementara orang-orang yang berkuasa menentukan segalanya. 
Dunia tidak sesederhana itu, Bung!

Kedua, anggapan ini juga buta terhadap kenyataan, bahwa 
perubahan selalu muncul dari berbagai sudut. Ada keterkaitan yang 
rumit antara berbagai hal yang kemudian mendorong perubahan. 
Jaringan kompleks inilah yang bertanggungjawab atas berbagai 
perubahan yang terjadi, dan juga terhadap berbagai krisis yang ada. 
Tidak ada satu aktor tunggal yang menyulut terjadinya perubahan.

Dari sudut pandang ini, kita tidak bisa lagi menunjuk ke-
pemimpinan sebagai satu orang kuat dan berkuasa saja. Di 
dalam learning organization, kepemimpinan adalah hal kolektif. 
Ini disebut juga sebagai ”ekologi kepemimpinan” (ecology of 
leadership). Di dalam ekologi kepemimpinan ini, ada tiga bentuk 
kepemimpinan, yakni kepemimpinan lokal, kepemimpinan jaringan 
dan kepemimpinan eksekutif. Ketiganya saling terkait dan saling 
membutuhkan di dalam mewujudkan learning organization.
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Lokal, Jaringan dan Eksekutif

Ketiga bentuk kepemimpinan ini berdiri sejajar. Mereka 
saling membutuhkan dan saling melengkapi satu sama lain, guna 
menciptakan suasana yang mendukung lahir dan berkembangnya 
learning organization. Ketiga bentuk kepemimpinan ini tidak 
menunjuk pada satu sosok tertentu yang dianggap berwibawa, 
melainkan pada ciri dari kerja sama dan hubungan di dalam 
organisasi. Pendek kata, ketiganya adalah kepemimpinan yang 
bersifat sistemik.

Kepemimpinan lokal adalah orang-orang yang secara langsung 
terhubung ke lapangan. Mereka menerapkan konsep-konsep yang 
ada ke dalam praktek nyata. Tanpa kehadiran kepemimpinan lokal 
yang kokoh, ide sebagus apapun tidak akan pernah membawa 
perubahan yang berarti. Mereka adalah ujung tombak organisasi.

Kepemimpinan jaringan adalah orang-orang yang menghubung-
kan berbagai pihak, guna mencapai tujuan tertentu. Mereka 
mengenal banyak orang, dan punya kemampuan menghubungkan 
orang-orang yang sebelumnya tak terhubung. Mereka adalah 
penyebar ide dan informasi ke berbagai pihak yang membutuhkan. 
Mereka adalah pembangun jaringan dan komunitas di berbagai 
tempat. Kehadiran mereka amatlah penting di dalam mewujudkan 
visi dan misi tertentu menjadi kenyataan.

Kepemimpinan eksekutif adalah orang-orang yang melihat dari 
sudut pandang keseluruhan. Mereka melihat segala masalah dan 
tantang secara sistemik, yakni dalam keterkaitan dengan berbagai 
hal lainnya. Mereka juga menjadi fi gur teladan dari organisasi, 
karena mereka dianggap sebagai orang-orang yang secara langsung 
menghidupi nilai-nilai organisasi terkait. Dalam konteks teori 
kepemimpinan tradisional, kepemimpinan eksekutif adalah posisi 
tertinggi di dalam organisasi.
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Tanpa kepemimpinan lokal, jaringan sekuat apapun tidak akan 
berguna. Namun, tanpa jaringan yang kuat, dampak kepemimpinan 
lokal juga menjadi amat sempit. Kepemimpinan eksekutif juga tidak 
berdaya, jika ide-idenya tidak terhubung ke komunitas yang lebih 
luas. Ia menjadi tak berguna, ketika tidak ada yang bisa menerapkan 
idenya secara tepat di berbagai konteks yang berbeda.

Kepemimpinan jaringan dan kepemimpinan lokal akan 
terjebak pada kesempitan sudut pandang mereka sendiri, tanpa 
keberadaan kepemimpinan eksekutif. Mereka akan tersesat, 
dan kehilangan pegangan terhadap nilai-nilai organisasi. Ciri 
utama dari kepemimpinan di dalam learning organization adalah 
kesalingbergantungan, atau interdependensi. Dalam arti ini, ke-
pemimpinan menjadi bagian utuh dari budaya dan sistem yang ada. 
Ia tidak tergantung pada kehadiran orang-orang yang berkharisma 
tinggi.

Perubahan Cara Pandang

Pandangan lama tentang kepemimpinan haruslah ditinggalkan. 
Kepemimpinan adalah budaya, dan bukan semata orang berwibawa 
dan kuat, yang membuat berbagai keputusan, dan memotivasi 
semua orang di sekitarnya. Ini pandangan yang amat individualistik 
dan salah kaprah. Kepemimpinan bukanlah semata sosok superhero 
yang menyelamatkan semua orang dari bahaya dan krisis yang 
terjadi.

Selama pandangan lama ini masih kita pertahankan, selama itu 
pula budaya kepemimpinan tidak akan tercipta. Dan jika budaya 
kepemimpinan tidak tercipta, maka learning organization tidak 
akan tercipta. Orang hanya menjadi penunggu datangnya satria 
piningit atau ratu adil yang akan menyelamatkan keadaan. Ia hanya 
menjadi penonton tak berdaya yang tunduk pada segala perubahan 
yang ada.
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Di dalam learning organization, kepemimpinan adalah soal 
budaya dan sistem. Kehadirannya adalah untuk melahirkan sosok-
sosok pemimpin baru yang siap menanggap tantangan jaman. 
Orang boleh datang dan pergi. Namun, sistem dan budaya tetap ada, 
serta berubah sesuai dengan keadaan jaman yang terus berubah. 
Ini semua hanya mungkin di dalam learning organization.
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Dasar Bagi Kebaikan

Mengapa orang berbuat baik? Pertanyaan ini sudah lama 
menganggu saya. Saya melihat seorang pemuda membantu 

orang buta menyeberang jalan. Saya melihat anak muda yang lain 
membantu ibu tua membawa belanjaan. Saya juga melihat sepasang 
kekasih yang begitu mesra bergandengan tangan, siap untuk saling 
membahagiakan.

Kebaikan adalah harapan universal manusia. Setiap orang, 
jauh di dalam hatinya, ingin menjadi orang baik. Mereka ingin 
melakukan kebaikan, sedapat mungkin setiap saat dalam hidupnya. 
Dorongan untuk menjadi baik sudah selalu tertanam di dalam diri 
manusia.

Tradisi, Diri dan Hati Nurani

Sedari kecil, kita diajarkan juga untuk menjadi baik. Tentu 
saja, pemahaman tentang apa yang baik terkait dengan moralitas 
berbeda-beda. Agama dan budaya memainkan peranan besar 
dalam hal ini. Namun, ini semua tidak menjawab, mengapa orang 
menemukan dorongan untuk menjadi baik di dalam hatinya.

Berbagai penelitian ilmiah menunjukkan, bahwa menjadi baik 
adalah bagian dari proses pelestarian diri manusia (self-preservation). 
Orang yang baik hati dan tindakannya cenderung lebih sukses dan 
bahagia dalam hidupnya. Mereka disukai keluarga dan teman-
temannya. Ketika krisis melanda, mereka bisa mendapatkan banyak 
dukungan dari berbagai pihak.

Di samping pertimbangan untung rugi semacam ini, ada orang 
yang berbuat baik, karena dorongan hatinya (conscience). Ia merasa, 
jika berbuat baik, ia mengikuti panggilan hidup terdalamnya. 
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Hati nuraninya memanggilnya untuk terus berbuat baik saat demi 
saat di dalam hidupnya. Pertimbangannya tidak lagi untung rugi 
demi pelestarian dirinya, melainkan dorongan hati nurani sebagai 
keutamaan (virtue).

Immanuel Kant, fi lsuf Pencerahan asal Jerman, juga menegaskan, 
bahwa moralitas, yakni pemahaman tentang baik dan buruk, sudah 
selalu tertanam di dalam akal budi kita sebagai manusia (Vernunft). 
Menjadi baik itu rasional, karena sesuai dengan kodrat alamiah akal 
budi kita. Hukum moral sudah selalu tertanam di dalam sanubari 
manusia, dan mewujud secara konkret di dalam kewajiban (Pfl icht) 
hidup sehari-hari yang dijalankan dengan setia.

Gagal

Lepas dari keempat hal ini, banyak orang tetap tidak mampu 
mencapai kebaikan, walaupun mereka menginginkannya. Harapan 
mereka tidak sejalan dengan tindakan nyata mereka. Niat baik tidak 
dibarengi dengan kerja nyata untuk mencapai kebaikan. Sebaliknya 
yang terjadi, yakni orang yang dikira baik ternyata menjadi koruptor, 
atau menjadi pelaku kejahatan biadab lainnya.

Mengapa ini terjadi? Mengapa niat baik kerap kali menjadi buah 
mimpi belaka, tanpa pijakan kenyataan? Saya berpendapat, bahwa 
ini terjadi, karena empat alasan di atas, yakni tradisi, pelestarian 
diri, akal budi dan hati nurani, tidak mencukupi untuk menjadi 
dasar bagi kebaikan. Keempatnya berpijak pada kesalahan berpikir 
dan ketidaktahuan.

Jika keempatnya tidak cukup, lalu apa dasar yang kokoh bagi 
kebaikan? Saya berpendapat, dasar paling kokoh dari kebaikan 
adalah kesadaran sepenuhnya akan jati diri sejati kita (awareness of 
our true self). Artinya, kita paham, siapa kita sebenarnya, sebelum 
segala identitas sosial ditempelkan pada kita.
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Jati Diri Sejati

Kesadaran ini tidak dapat berhenti pada tingkat intelektual saja. 
Konsep, pengetahuan serta kepercayaan, sebagaimana ditawarkan 
oleh agama, fi lsafat dan ilmu pengetahuan modern, sama sekali 
tidak mencukupi. Kesadaran mendalam atas jati diri sejati kita 
adalah puncak kebijaksanaan, sebagaimana menjadi cita-cita dari 
berbagai orang besar sepanjang sejarah manusia.

Ini hanya dapat dicapai, jika orang bisa hidup di sini dan saat 
ini. Masa lalu ditunda sebagai ingatan semata. Masa depan dilihat 
sebagai harapan belaka. Ketika tubuh dan pikiran bisa sepenuhnya 
di sini dan saat ini, semua identitas akan tertunda, dan orang akan 
bisa menyadari jati diri sejatinya. Kesadaran akan keberadaan tubuh 
(body awareness) memainkan peranan amat penting di sini.

Keadaan pikiran (state of mind) semacam ini lalu dipertahankan. 
Orang bekerja dan hidup dengan keadaan pikiran ini. Kebaikan 
lalu menemukan dasar yang kokoh. Ia tidak lagi dipengaruhi oleh 
tekanan tradisi, motif keuntungan diri ataupun kerapuhan hati 
nurani.

Bagaimana jika emosi kuat, seperti marah atau sedih, datang 
melanda? Caranya sederhana: kita kembali ke kesadaran akan 
tubuh kita. Segala emosi disadari, diberi nama dan dibawa ke 
dalam kesadaran akan tubuh yang kita punya. Dengan cara ini, 
perlahan namun pasti, emosi akan melebur dengan kesadaran yang 
merupakan jati diri sejati kita.

Kebaikan akan muncul secara alami. Saat demi saat, kita 
menemukan kedamaian dalam diri kita. Emosi dan pikiran boleh 
datang. Namun, kita selalu bisa membawanya ke dalam kesadaran 
tubuh kita. Di sini, kebaikan menemukan dasarnya yang paling 
kokoh. Tak percaya? Silahkan dicoba.
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”Seduksi” dan Sistem

Seduksi adalah rayuan. Namun, ia tidak sekedar rayuan. Rayuan 
normal bersifat pribadi. Lawan jenis saling merayu untuk 

mencapai kenikmatan bersama, atau untuk tujuan lainnya, seperti 
uang dan kuasa. Seduksi adalah rayuan yang bersifat sistemik. 
Seluruh unsur kehidupan kita, mulai dari politik sampai dengan 
hiburan, merayu kita untuk melupakan jati diri kita, dan hanyut 
di dalam sistem.

Seduksi Sistemik

Sistem politik melakukan seduksi, supaya kita memberikan 
suara kita, ketika pemilihan umum tiba. Janji-janji cemerlang 
diucapkan, guna memikat hati rakyat. Hadiah-hadiah mewah 
di bagikan, kerap kali dengan cara-cara yang melanggar hukum. 
Seduksi politik adalah seduksi yang memoles kepercayaan rakyat 
ter hadap kekuasaan.

Ekonomi dan bisnis melakukan seduksi, supaya kita terus me-
ngeluarkan uang, bahkan untuk kebutuhan-kebutuhan palsu yang 
sebenarnya tidak kita butuhkan. Orang diseduksi, supaya terus 
bekerja, memeras tenaga dan keringat, lalu bisa belanja lebih banyak 
barang. Pepatah lama kiranya benar. Kita melakukan pekerjaan 
yang kita benci, guna membeli barang yang tidak kita butuhkan, 
dan demi menyenangkan hati orang-orang yang tak penting dalam 
hidup kita.

Agama pun menjalani peran yang sama. Ia adalah alat seduksi, 
supaya kita melepaskan akal sehat kita, dan menjadi patuh buta. 
Orang diminta menunda pertimbangan kritis dan rasionalnya, serta 
mengikuti apa kata tradisi, tanpa tanya. Seduksi agama adalah 



146 — PERSPEKTIF, dari Spiritualitas Hidup sampai dengan Hubungan Antar Bangsa

seduksi untuk melakukan kontrol sosial dengan mengatasnamakan 
kesucian palsu. Agama yang sejati tidak melakukan seduksi, 
melainkan membebaskan orang untuk mencapai kedamaian dan 
kebijaksanaan.

Budaya massa pun melakukan seduksi, supaya kita melepaskan 
akal sehat kita sebagai manusia. Budaya massa mendikte kita 
untuk berperilaku sesuai dengan perubahan jaman. Semua tata 
hidup, mulai dari gaya berjalan, gaya berbicara, gaya berpakaian 
sampai dengan gaya bercinta, diminta menyesuaikan diri dengan 
trend terbaru. Jika orang tidak mau, maka ia dianggap katro, alias 
ketinggalan jaman.

Melampaui Seduksi

Setiap detik, kita diserang oleh beragam rayuan sistemik. 
Halaman internet sampai dengan papan iklan di pinggir jalan, 
semua merayu kita untuk melepaskan akal sehat dan sikap kritis 
kita. Jika orang tak sadar akan hal ini, hidupnya hanya menjadi 
budak dari sistem. Ia kehilangan kebebasan.

Ketika akal sehat dan sikap kritis lenyap ditelan seduksi, hidup 
menjadi tak beradab. Kenikmatan diumbar tanpa pertimbangan 
kepantasan pada keadaan sosial. Orang menumpuk harta dan 
kenikmatan, namun tak pernah bisa sungguh bahagia dan 
terpuaskan. Ia kehilangan jati dirinya, dan hidup dalam penderitaan 
serta kekosongan jiwa.

Seduksi tidak pernah mutlak. Ia bisa dilawan tidak dengan 
han taman, namun dengan pengabaian. Kita mengabaikan segala 
bentuk seduksi, dan memilih melihat ke dalam. Di dalam diri, kita 
bisa me nemukan kepenuhan, kebahagiaan serta kebijaksanaan yang 
kita rindukan.

Hidup mengabaikan seduksi berarti hidup dengan kebijaksanaan. 
Sistem datang dan pergi dengan rayuannya, namun itu tidak lagi 
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mendikte hidup kita. Inilah arti kebebasan yang sesungguhnya. 
Mengabaikan seduksi berarti memeluk kebebasan, dan menjalani 
hidup yang bermakna. Jadi tunggu apa lagi?
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Tentang ”Kepantasan”

Beberapa bulan ini, saya tinggal di dua kota terbesar di Indonesia, 
yakni Jakarta dan Surabaya. Ada satu hal yang cukup menganggu 

pikiran saya. Di dua kota besar tersebut, mobil sekaligus motor 
mewah seri terbaru berkeliaran di jalan raya. Rumah mewah juga 
bertebaran di mana-mana.

Pesta perkawinan dan ulang tahun dirayakan dengan begitu 
mewah. Banyak orang juga bergaya hidup mewah, tanpa peduli 
hal-hal lain, kecuali kenikmatan diri dan kerabatnya. Keadaan ini 
sebenarnya tak bermasalah, jika Indonesia sudah bisa dianggap 
sebagai negara makmur. Namun, kenyataan berbicara berbeda: 
Indonesia masih merupakan negara berkembang dengan tingkat 
kemiskinan yang terus meningkat (per data Badan Pusat Statistik 
Juli 2016).

Negara ”Berkembang”

Di berbagai tempat di Indonesia, banyak orang masih kesulitan 
untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yakni makanan, pakaian dan 
rumah yang layak untuk kehidupan. Banyak tempat masih belum 
tersentuh oleh perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. 
Mereka terjebak di daerah terpencil, dikepung oleh banyak penyakit 
dan kemiskinan. Mereka belum merasakan nikmatnya buah 
pembangunan nasional.

Pendidikan juga masih menjadi masalah besar di Indonesia. 
Banyak tempat masih belum mendapatkan akses pendidikan yang 
bermutu. Gedung-gedung sekolah dan universitas juga terancam 
roboh, karena tidak adanya niat pemerintah pusat ataupun daerah 
untuk sungguh memperbaikinya. Korupsi, kolusi dan nepotisme 
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masih mencengkram dunia pendidikan kita begitu dalam. Semua 
hal ini dibarengi dengan miskinnya paradigma pendidikan Indonesia 
yang masih menekankan kepatuhan buta dan hafalan mati.

Keadaan serupa kiranya juga bisa dilihat di dalam dunia kesehatan 
Indonesia. Hadirnya BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggaran 
Jaminan Sosial Kesehatan) adalah suatu kemajuan besar. Namun, 
pelayanannya masih banyak kekurangan. Akibatnya, banyak orang 
tetap kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang 
bermutu, terutama mereka yang berada di daerah-daerah terpencil.

Jika anda mau melihat dengan lebih jeli, kesenjangan sosial 
juga tampak begitu tajam di berbagai kota di Indonesia. Orang 
kaya bisa begitu kaya dan bergaya hidup mewah. Sementara, 
orang-orang sekitarnya hidup dalam kemiskinan. Kesenjangan yang 
begitu tajam ini menjadi akar dari beragam masalah sosial, mulai 
dari kriminalitas sampai dengan konfl ik sosial yang bermuara pada 
revolusi politik dengan kekerasan.

Tentang ”Kepantasan”

Pertanyaan-pertanyaan ini kiranya patut kita renungkan: apakah 
pantas kita bergaya hidup mewah di tengah lautan kemiskinan 
masyarakat Indonesia? Apakah pantas kita membangun rumah 
mewah di antara berbagai pemukiman kumuh di sekitar kita? 
Apakah pantas kita mengendarai kendaraan mewah di tengah 
sulitnya perekonomian jutaan rakyat di Indonesia lainnya? Apakah 
pantas kita berpesta pora begitu mewah, ketika banyak saudara kita 
sebangsa dan setanah air kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya?

Kepantasan adalah bagian dari keutamaan hidup manusia. Para 
fi lsuf Stoa di masa Yunani Kuno menekankan kepantasan sebagai 
ciri utama orang bijaksana. Adam Smith, yang juga terkenal sebagai 
bapak ekonomi, melihat kepantasan sebagai bagian dari empati 
terhadap manusia lain. Lepas dari pendapat para pemikir dunia, 
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akal sehat dan hati nurani kita juga menegaskan, bahwa kita harus 
hidup dengan kepantasan, yakni menyesuaikan diri dengan keadaan 
di sekitar kita, tanpa hanyut di dalamnya. Dalam bahasa Indonesia, 
kata ”bersahaja” kiranya bisa menangkap semangat kepantasan 
tersebut.

Hidup dengan ”kepantasan” bukan berarti ikut miskin, ketika 
orang-orang sekitar kita hidup dalam kemiskinan. Hidup dengan 
”kepantasan” berarti tetap bekerja untuk mencari uang, namun uang 
itu digunakan dengan sepantasnya, yakni memperhatikan keadaan 
di sekitar kita. Ada empati yang bermain di sini, yakni kemampuan 
untuk melihat dunia dari sudut pandang orang lain yang berbeda 
dari diri kita. Empati ini lalu menjadi dasar bagi solidaritas, yakni 
hidup dengan niat membantu orang-orang di sekitar kita yang 
belum mampu mencapai taraf hidup yang layak bagi kemanusiaan.

Kekayaan lalu digunakan untuk pemberdayaan, dan bukan 
untuk ditimbun demi memuaskan kenikmatan pribadi ataupun 
kerabat. Inilah kekayaan yang digunakan dengan kepantasan, yakni 
dengan sikap bersahaja dan peduli. Orang bisa tetap kaya, namun 
tetap prihatin, karena banyak orang lainnya yang masih terjebak 
pada lingkaran kemiskinan. Ini sebenarnya bukan hal baru. Namun, 
mungkin kita lupa, atau memang sekedar buta. Semoga bukan itu 
soalnya…
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”Ikut Campur”

Ikut campur, ini mungkin salah satu hobi orang mayoritas orang 
Indonesia. Mulai dari politik sampai dengan urusan kelamin, 

semua dicampur-dicampur. Akhirnya, orang jadi bingung. Kalau 
sudah bingung, ketegangan dan konfl ik lalu menjadi warna dari 
hidup sehari-hari.

Politik Ikut Campur

Di September 2016 ini, warga Jakarta sedang menantikan 
pemilihan gubernur di 2017 nanti. Langkah ”ikut campur” pun mulai 
tampak. Para calon gubernur baru muncul dengan menggunakan 
militer dan agama sebagai pendukungnya. Politik ”campur baur” 
adalah hasilnya, dan ini membuat para calon pemilih menjadi 
bingung, serta terpecah.

Cerita tentang agama yang ikut campur urusan politik sebenarnya 
adalah cerita lama. Di dalam masyarakat yang relatif homogen, 
proses ikut campur ini tidak menimbulkan banyak masalah. 
Namun, di dalam masyarakat majemuk, seperti Indonesia, ikut 
campurnya agama di dalam politik menciptakan banyak masalah. 
Salah satunya adalah peminggiran kepentingan orang-orang yang 
beragama minoritas, dan orang-orang yang memiliki pandangan 
berbeda dengan mayoritas.

Di Indonesia, militer yang ikut campur urusan politik adalah 
bagian dari sejarah bangsa. Selama lebih dari 30 tahun, militer 
menjadi pemegang kekuasaan utama di semua bidang kehidupan 
bersama. Logika militer adalah logika tekan dan logika patuh. Ini 
sama sekali tidak cocok dengan pola masyarakat demokratis yang 
mengedepankan kebebasan dan nalar kritis.
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Ekonomi pun kini mulai merangsek masuk ke dalam ranah 
politik. Semua unsur kehidupan bersama dinilai melulu dengan 
nilai-nilai ekonomis, yakni seberapa menjualnya hal tersebut. 
Orang lalu kehilangan kejernihan di dalam politik. Politik uang 
lalu menggantikan politik beradab, dan ini menciptakan suasana 
kehidupan bersama yang kacau balau.

Urusan Pribadi

Pada tingkat yang lebih kecil, agama dan ekonomi juga ikut 
campur urusan pribadi banyak orang. Keduanya menentukan cara 
berpakaian yang seharusnya di dalam masyarakat. Orang, terutama 
perempuan, lalu tidak memiliki kebebasan dan kuasa atas tubuhnya 
sendiri.Pada tingkat yang paling pribadi, cara bercinta pun diatur 
oleh agama. Ini memang sangat aneh dan menggelikan.

Urusan rumah tangga juga sering menjadi obyek ikut campur 
para biang gosip. Para biang gosip penasaran ingin tahu urusan 
rumah tangga orang lain, dan kemudian ikut campur, sekedar 
untuk melampiaskan hasrat gosipnya yang tak terkendali. Ini lalu 
menjadi bagian dari budaya nongkrong masyarakat Indonesia. 
Gosip dan pembunuhan karakter orang lain lalu menjadi bagian 
dari percakapan sehari-hari.

Pola ikut campur ini seringkali membawa lebih banyak masalah. 
Ini bagaikan menyiram bensin ke dalam api yang sudah membara. 
Gosip dan pembunuhan karakter akhirnya membuat komunikasi 
menjadi sulit. Prasangka buruk lalu menjadi dasar hubungan antar 
manusia, sehingga membuat kehidupan bersama menjadi kacau.

Mengapa orang suka ikut campur hal-hal yang bukan urusannya? 
Mengapa bangsa yang terbelakang suka mencampurkan hal-hal 
yang seharusnya dipisah, seperti misalnya agama dan politik? Ada 
beberapa hal yang kiranya bisa menjadi pertimbangan.



Reza A.A Wattimena — 153

Mengapa Ikut Campur?

Biasanya, orang ikut campur didasari oleh niat baik untuk 
mem bantu. Namun, karena daya pikirnya lemah, akhirnya niat baik 
ini berubah menjadi sekedar ingin tahu, atau sekedar bergosip. 
Yang terjadi kemudian adalah pembentukan prasangka buruk dan 
pembunuhan karakter orang lain yang dibicarakan di belakang. 
Daya pikir lemah yang disertai niat baik adalah sumber kehancuran.

Orang juga ikut campur, karena ia tidak mampu berpikir 
distingtif. Ia tidak mampu membedakan urusan orang lain dan 
urusan pribadinya. Ia juga tidak mampu membedakan ruang publik 
dan ruang privat. Ini terjadi, karena orang mengalami salah asuh 
dan salah didik dari keluarga ataupun masyarakatnya.

Daya pikir lemah ini kerap kali digabung dengan hasrat 
tak tertahan untuk bergosip. Orang yang daya pikirnya lemah 
menemukan kenikmatan dari membicarakan sisi buruk orang lain. 
Ia merasa senang, jika orang lain jatuh. Orang Jerman punya istilah 
untuk hal ini, yakni Schadenfreude: kenikmatan dari penderitaan 
orang lain.

Ini terjadi, karena orang lemah secara pribadi. Ia tidak memiliki 
kepercayaan diri atas kemampuannya sendiri. Akibatnya, ia 
senang membandingkan dirinya dengan orang lain. Dari tindak 
membandingkan inilah lahir dorongan untuk ikut campur, bergosip 
dan prasangka buruk terhadap orang lain.

Sumber utama dari semua ini adalah kedangkalan diri. 
Kedangkalan diri ini tidaklah alami. Ia muncul dari kemalasan 
untuk berpikir dan kemalasan untuk belajar. Budaya lingkungan 
sekitar juga amat mempengaruhi, apakah orang mau belajar untuk 
mengembangkan dirinya, atau jatuh tenggelam ke dalam kemalasan 
dan kedangkalan.
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Perlukah Ikut Campur?

Bolehkah kita ikut campur urusan orang lain? Bolehkan kita 
mencampurkan hal-hal yang tak boleh dicampurkan, misalnya di 
dalam kehidupan politik yang menggunakan agama sebagai daya 
dorongnya? Tidak ada yang mutlak di alam semesta ini. Semua perlu 
dilihat sesuai dengan konteksnya satu per satu.

Ketika orang lain diambang maut, kita wajib ikut campur me-
nolongnya. Ketika orang lain mengalami musibah, kita wajib ikut 
campur untuk membantu. Ketika politik mulai kehilangan arah, 
agama wajib ikut campur memberikan panduan moral yang tepat. 
Ikut campur amat diperlukan, asal dilakukan dengan kejernihan 
pikiran dan niat baik, bukan sekedar emosi sesaat, atau hasrat 
bergosip yang tak tertahankan.

Kejernihan ini memungkinkan orang untuk membedakan, 
kapan ia harus diam, dan kapan ia harus ikut campur. Sayangnya, 
jarang sekali orang yang memiliki kejernihan ini. Kebanyakan orang 
terjebak pada analisis yang ia buat di kepalanya sendiri. Orang-
orang lainnya tak mampu menahan emosi dan hasrat untuk ikut 
campur, pun jika itu hanya untuk memuaskan kenikmatannya 
belaka. Mereka sesungguhnya tak peduli pada kehidupan orang lain.

Kejernihan ini hanya dapat diperoleh, jika orang mau belajar 
dan berpikir. Banyak orang belajar seperti robot. Mereka hanya 
menelan informasi, tanpa mengolahnya secara kritis terlebih 
dahulu. Mereka cerdas dan memiliki nilai akademis tinggi. Akan 
tetapi, hidupnya dangkal dan tak bermakna untuk masyarakat luas.

Kejernihan adalah buah dari olah diri. Orang tidak hanya cantik 
atau ganteng secara fi sik, tetapi juga memiliki welas asih terhadap 
makhluk lain. Sikap hidup semacam ini tidak hanya lahir dari teori 
intelektual, tetapi dari kesadaran mendalam akan kesatuan segala 
sesuatu di alam semesta ini. Di sini dibutuhkan rasa dan intuisi. 
Dua hal yang semakin langka di jaman ini.
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Menjadi Manusia Refl ektif

Kutipan ini kiranya perlu untuk kita resapi bersama: ”Hidup yang 
tidak direfl eksikan (diperiksa) tidaklah layak dijalani.” Begitu 

kata Sokrates, pemikir asal Yunani, lebih dari dua ribu tahun yang 
lalu. Hidup yang tidak direfl eksikan berarti hidup seperti robot yang 
otomatis dan tanpa makna.

Di Indonesia, ketika mendengar kata ”refl eksi”, orang langsung 
berpikir tentang pijat refl eksi. Ini berarti memijat titik-titik 
tertentu di telapak kaki, supaya orang bisa merasa lebih segar. 
Bukan refl eksi semacam itu yang dimaksud di sini. Refl eksi, dalam 
arti sesungguhnya, adalah belajar dari apa yang sudah dilalui 
sebelumnya.

Belajar

Refl eksi berasal dari bahasa Latin refl ectere dan refl exio yang 
berarti membungkuk ke belakang. Dalam arti sekarang, refl eksi 
berarti tindak berpikir untuk melihat apa yang sudah dialami 
sebelumnya, supaya orang lalu bisa belajar dari pengalaman 
tersebut, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Refl eksi, 
dalam arti ini, adalah sebuah proses belajar yang berlangsung terus 
menerus. Orang menimba nilai-nilai kehidupan tidak dari buku 
dan omongan orang lain, tetapi langsung dari apa yang dia alami 
dalam hidupnya.

Dengan bersikap refl ektif, orang akan semakin bijak dalam 
hidupnya. Ia bisa belajar terus menerus dari apa yang sudah 
dialaminya. Ia lalu bisa membagikan hal tersebut kepada orang 
lain yang membutuhkan. Banyak orang mengalami sesuatu, tetapi 



156 — PERSPEKTIF, dari Spiritualitas Hidup sampai dengan Hubungan Antar Bangsa

tidak pernah melakukan refl eksi. Akibatnya, ia tetap dangkal dan 
dungu, walaupun sudah tua, dan banyak pengalaman.

Orang yang dangkal berarti orang yang hanya peduli pada 
kesenangan dan kenikmatan hidup diri dan kerabatnya. Ia tidak 
punya cita-cita tinggi dalam hidupnya. Ia hanya bekerja untuk 
memenuhi kebutuhan akan kenikmatan sesaat dari hari ke hari. Ia 
tidak peduli pada kesulitan orang lain, dan pada masalah komunitas 
tempat ia hidup.

Kedangkalan semacam ini hanya bisa dicegah, jika orang bisa 
terus melakukan refl eksi dalam hidupnya. Kutipan dari Konfusius ini 
kiranya bisa memberikan inspirasi: ”Ada tiga cara untuk mencapai 
kebijaksanaan. Yang pertama adalah melalui refl eksi. Ini adalah cara 
tertinggi dan terbaik. Yang kedua adalah melalui keterbatasan. Ini 
adalah cara termudah. Yang ketiga adalah dengan mengalami. Ini 
adalah cara paling sulit.”

Memantulkan

Di dalam fi lsafat Timur, terutama tradisi Zen Jepang dan 
Korea, kata refl eksi memiliki arti tambahan. Refl eksi adalah tindak 
melihat keadaan di sini dan saat ini apa adanya, tanpa prasangka 
ataupun asumsi sedikit pun. Dalam arti ini, refl eksi adalah ciri dari 
pikiran manusia, yakni pikiran yang seperti cermin. Artinya, pikiran 
tersebut memantulkan terus menerus semua keadaan sebagaimana 
adanya: langit biru, pohon hijau, dan sebagainya.

Pola pikiran refl ektif yang memantulkan dunia sebagaimana 
adanya, seperti cermin, ini mirip dengan pola pikir tradisi 
fenomenologi Jerman yang dikembangkan oleh Edmund Husserl. 
Inti dasar fenomenologi Husserl adalah kembali ke obyek itu 
pada dirinya sendiri (zurück zu den Sachen selbst). Orang lalu 
melihat dunia apa adanya. Semua penilaian, asumsi dan prasangka 
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harus ditunda terlebih dahulu, supaya orang bisa mendapatkan 
pengetahuan yang tepat.

Jika memiliki pikiran refl ektif semacam ini, orang lalu bisa 
menyingkapi semua keadaan dengan tepat. Ia tidak melihat sesuatu 
dari prasangka ataupun pengalaman masa lalunya semata, tetapi 
dengan berpijak pada kejernihan (Klarheit). Kejernihan ini, menurut 
Eckhart tolle, pemikir psikologi transpersonal, lahir dari kesadaran 
yang berpijak sepenuhnya pada dunia di sini dan saat ini. Orang 
lalu bisa bersikap dengan tepat di semua keadaan yang ia alami 
dalam hidupnya.

Pikiran seperti cermin ini bisa dilatih, supaya bisa menjadi 
bagian dari kebiasaan hidup manusia. Caranya adalah dengan 
bermeditasi. Ada banyak cara untuk bermeditasi. Namun, semuanya 
memiliki inti yang sama, yakni mendengar, bernapas, melihat dan 
merasa apa sesungguhnya ada di sini dan saat ini. Meditasi, dalam 
arti ini, bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun.

Manusia Bijak

Orang perlu untuk melihat ke belakang. Ia perlu untuk belajar 
dan mengambil nilai-nilai kehidupan dari apa yang sudah lewat. 
Pengalaman dan refl eksi adalah guru tertinggi kehidupan. Buahnya 
adalah kebijaksanaan hidup yang terus berkembang dari saat ke 
saat.

Namun, orang tidak boleh tenggelam di masa lalu. Orang tidak 
boleh terus menyalahkan masa lalu, dan hidup dalam penyesalan 
atas apa yang sudah lewat. Untuk itu, orang harus berpijak kuat 
di keadaan di sini dan saat ini (hic et nunc). Ia perlu untuk 
memiliki pikiran seperti cermin yang memantulkan semua keadaan 
sebagaimana adanya, sehingga ia bisa bersikap tepat di dalam 
menanggapi apapun yang terjadi.
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Ketika ada orang lapar, kita memberinya makan. Ketika ada 
orang haus, kita memberinya minum. Semua dilakukan dengan 
tulus, tanpa pamrih apapun. Juga ketika badan lelah, kita ber-
istirahat. Semua dilakukan dengan alami, tanpa terlalu banyak 
pertimbangan dan analisis.

Inilah artinya menjadi manusia refl ektif. Menjadi manusia 
refl ektif juga berarti menjadi manusia yang bijaksana. Banyak orang 
pintar di dunia ini. Namun, manusia bijaksana semakin langka. Tak 
heran, banyak kedangkalan dan kedunguan berkeliaran di dunia 
ini. Sayang sekali memang…
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Dialog sebagai Jalan Hidup

Banyak masalah di dalam hidup kita bisa ditarik ke satu 
sebab mendasar, yakni tidak adanya dialog. Orang mengira 

pendapatnya sendiri sebagai benar, dan menghina pendapat orang 
lain. Orang tidak lagi mendengar dengan seksama, sehingga salah 
paham, dan cenderung menanggapi dengan amarah dan kebencian. 
Akibatnya, banyak masalah tak selesai, sementara masalah baru 
datang bermunculan.

Sebenarnya, dialog bukanlah barang baru di dalam hidup 
manusia. Ia sudah selalu menjadi bagian hidup kita. Dialog adalah 
upaya untuk memahami maksud dan cara berpikir seseorang dengan 
berbicara langsung dengannya. Ia adalah landasan dari beragam 
bentuk diskusi.

Ketika kita merencanakan sesuatu, misalnya tujuan dari 
liburan tahun ini, kita berdialog dengan teman ataupun keluarga 
kita. Dialog dan diskusi juga amat penting untuk menyelesaikan 
kesalahpahaman yang biasanya berujung pada konfl ik. Ia juga men-
jadi cara paling baik untuk membuat berbagai keputusan penting 
dalam hidup.

Bisakah kita membayangkan dialog sebagai jalan hidup kita? 
Artinya, kita siap sedia untuk berdialog saat demi saat, baik dengan 
diri kita dalam bentuk refl eksi, maupun dengan orang lain. Kita lalu 
bisa belajar dari pengalaman hidup kita, dan bekerja sama dengan 
orang lain. Apakah yang kiranya diperlukan untuk mewujudkan 
hidup dialogis semacam itu?
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Dialog dan Kesadaran

Peter Senge di dalam bukunya The Fifth Discipline dan Chade 
Meng Tan di dalam bukunya Search Inside Yourself sepakat, bahwa 
dasar terpenting dari dialog adalah Mindfulness. Saya belum 
menemukan terjemahan yang tepat untuk kata ini. Namun, untuk 
keperluan tulisan ini, saya akan menerjemahkan kata tersebut 
sebagai kesadaran. Dalam arti ini, kesadaran adalah kemampuan 
orang untuk memperhatikan segala hal yang terjadi di dalam dirinya 
dari saat ke saat, mulai dari rasa pegal, gejolak emosi, sampai 
dengan semua sensasi panca indera, tanpa penilaian dan analisis 
apapun.

Ketika orang berbicara di dalam dialog, ia juga perlu untuk sadar 
akan hal-hal yang terjadi di dalam dirinya, serta kata-kata yang 
keluar dari mulutnya. Ini membuatnya tetap tenang dan jernih, 
sehingga bisa menyampaikan maksudnya secara jelas dan sopan. 
Inilah yang disebut berbicara dengan kesadaran (mindful speaking). 
Tanpa pola ini, orang akan cenderung berbicara dengan emosi, dan 
menimbulkan kesalahpahaman dari pihak lain.

Untuk bisa berbicara dengan penuh kesadaran, orang juga 
harus belajar mendengar dengan kesadaran. Orang perlu menyimak 
sepenuhnya pembicaraan orang lain, tanpa melakukan penilaian 
atau analisis apapun. Inilah yang disebut dengan mindful hearing. 
Jika tidak jelas, orang boleh bertanya kepada orang tersebut. Itu 
pun dilakukan dengan penuh kesadaran.

Dasar dari mendengar dan berbicara dengan kesadaran adalah 
hidup yang berkesadaran (mindful living). Hidup yang berkesadaran 
berarti hidup yang penuh perhatian pada setiap gejolak di dalam 
tubuh yang terjadi saat ke saat. Ini berarti memperhatikan semua 
perasaan, emosi, pikiran dan sensasi panca indera yang muncul di 
sini dan saat ini. Semua perhatian ini dilakukan juga dengan tanpa 
penilaian dan analisis apapun.
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Hidup yang Dialogis

Di dalam bukunya yang berjudul Theorie des kommunikativen 
Handelns, Jürgen Habermas, fi lsuf Jerman, menekankan pentingnya 
tindakan komunikatif sebagai unsur penyatu di dalam masyarakat 
majemuk. Tindakan komunikatif adalah sebentuk dialog dengan 
memperhatikan setidaknya tiga klaim dasar, yakni klaim kebenaran, 
klaim kejujuran dan klaim komprehensibilitas. Artinya, tiga klaim 
tersebut menjadi ukuran, ketika orang berbicara. Apakah pem-
bicaraannya bisa dipertanggungjawabkan kebenaran, kejujuran dan 
komprehensibilitasnya?

Ini tentu berguna. Namun, tanpa mendengar dan berbicara 
dengan kesadaran, ketiga klaim tersebut akan sulit tercapai. Orang 
lalu terjebak pada kebohongan, kebingungan dan kesalahpahaman. 
Gabungan antara teori tindakan komunikatif Habermas dan teori 
kesadaran (mindfulness) dari Senge dan Tan kiranya cocok untuk 
menjadi dasar bagi hidup yang dialogis.

Jika kita melihat hidup kita sebagai sebentuk dialog, maka 
segalanya akan lebih mudah. Kita bisa melakukan refl eksi mendalam 
atas pengalaman hidup kita dengan dialog dengan diri sendiri. Kita 
bisa mencapai kesalingpemahaman dengan orang lain yang berbeda 
cara berpikir dengan kita. Kita juga bisa hidup dalam harmoni 
dengan alam, karena keterbukaan dan kesadaran kita.

Dialog juga merupakan jantung hati dari kerja sama di dalam 
tim. Sebuah tim bisa bertumbuh bersama dalam kekompakan, 
jika ia memiliki pola dialog yang sehat di antara anggotanya. Visi 
bersama bisa ditegaskan dan kemudian diterapkan dalam hidup 
sehari-hari. Berbagai tantangan pun bisa dilampaui melalui kerja 
sama tim yang mantap.

Jadi tunggu apa lagi?
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Menuju Politik Beradab

Belakangan ini, diskusi politik di Indonesia begitu biadab. 
Suku, ras dan agama dijadikan bahan untuk saling memaki 

dan mencaci di ranah publik. Orang-orang yang dulunya dianggap 
cerdas kini berbalik menjadi beringas, mungkin karena sakit hati, 
karena tak lagi mendapat kue kekuasaan. Berbagai kelompok 
kepentingan yang pikirannya primitif dibiarkan merajalela di ruang 
publik, dan menciptakan keresahan sosial.

Mengapa mutu diskusi politik di Indonesia menjadi begitu 
rendah? Penyebabnya tentu tak sederhana. Akarnya panjang ke 
masa lalu yang kini terlupakan. Ada tiga hal yang kiranya perlu 
diperhatikan.

Krisis di dalam Ruang Publik

Pertama, agama telah menjadi begitu dominan di ruang publik, 
sehingga merobohkan nalar kritis yang merupakan unsur penting 
di dalam demokrasi. Agama selalu sudah menjadi bagian dari hidup 
manusia. Namun, ketika ia digunakan untuk membenarkan kepen-
tingan-kepentingan politik yang tidak jujur, ia justru menciptakan 
petaka. Akhirnya, kita menjadi bangsa yang berlebihan doa, namun 
kekurangan nalar.

Ini kiranya sejalan dengan pandangan Jürgen Habermas, fi lsuf 
Jerman, di dalam bukunya yang berjudul Theorie des kommunikativen 
Handelns: Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft. Di dalam 
buku ini, ia menguraikan pandangan dengan penjajahan dunia 
kehidupan manusia (Lebenswelt) oleh sistem. Dunia kehidupan 
adalah sumber dari pembentukan identitas dan jati diri manusia. 
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Sementara, sistem adalah bagian yang menjalankan fungsi-fungsi 
praktis kehidupan bersama.

Dalam arti ini, menurut saya, agama bisa dilihat sebagai bagian 
dari sistem, sekaligus dunia kehidupan. Namun, yang kini terjadi, 
bagian dari sistem agama menjajah dunia kehidupan (Kolonisierung 
der Lebenswelt). Akibatnya, agama menjadi organisasi politik 
yang tidak lagi memahami kerumitan jiwa manusia, sekaligus ke-
majemukan hidup bersama. Ia tidak lagi menyediakan kedamaian 
dan kebijaksanaan, tetapi menjadi alat politik untuk menyebarkan 
kebohongan, kebencian dan perpecahan.

Kedua, ekonomi juga merangsek ke dalam ruang publik, dan 
memaksakan cara berpikirnya ke berbagai bidang kehidupan. Inilah 
yang disebut oleh B. Herry Priyono, Pengajar di STF Driyarkara, 
sebagai homo oeconomicus. Apa yang awalnya merupakan sebuah 
pengandaian di dalam ilmu ekonomi, kini dipaksakan menjadi 
kenyataan yang meliputi keseluruhan hidup manusia, termasuk 
politik. Bidang-bidang lain yang bermakna bagi kehidupan manusia 
kini terpinggirkan, dan menjadi seolah tak punya nilai.

Pandangan ini kiranya juga sejalan dengan pandangan Habermas 
di dalam bukunya Strukturwandel der Öff entlichkeit: Untersuchungen 
zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. Ia menguraikan, 
bagaimana kehidupan bersama dijajah oleh kepentingan ekonomi 
yang mengedepankan akal budi instrumental. Akal budi ini 
tidak mendorong orang untuk mencapai pemahaman bersama, 
melainkan menggunakan alam, dan juga manusia, untuk mencapai 
kepentingan-kepentingan ekonomi jangka pendek semata.

Ketika ruang publik dan dunia politik dijajah oleh agama dan 
ekonomi, maka nalar pun lenyap. Diskusi dan perdebatan publik 
menjadi biadab dan miskin wawasan. Ini tidak hanya terjadi di 
Indonesia, tetapi di banyak negara lainnya yang berada di per-
simpangan politik, seperti Amerika Serikat. Politik semacam itu 
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hanya akan menghasilkan pemimpin-pemimpin bermutu rendah 
yang akan merugikan rakyat banyak.

Ketiga, di Indonesia, kesalehan pribadi kerap kali tidak se-
jalan dengan keadaban publik. Orang bisa saleh secara pribadi, 
namun be ringas secara publik. Ia bisa rajin berdoa dan mengikuti 
ritual keagamaan, tetapi sekaligus kejam di jalan raya, dan gemar 
melakukan korupsi. Pandangan Elias Canetti di dalam bukunya yang 
berjudul Masse und Macht kiranya bisa membantu kita memahami 
hal ini.

Baginya, diri manusia seolah berubah, ketika ia menjadi bagian 
dari massa. Orang bisa saleh secara pribadi, tetapi menjadi beringas, 
ketika ia menjadi bagian dari pengendara motor jalan raya yang 
gemar menerobos berbagai tanda lalu lintas. Massa ini pun memiliki 
beragam bentuk dan ciri. Namun, ia memiliki satu ciri dasar yang 
sama, yakni kekuatan di dalam jumlah.

Jumlah seolah membenarkan segalanya. Hal yang salah berubah 
menjadi benar, ketika banyak orang mendukung dan menyukainya. 
Kekuatan jumlah bisa mengubah jati diri orang dalam sekejap. 
Kerumunan massa semacam ini juga ditopang oleh miskinnya nalar 
yang disebarkan oleh tafsiran sesat berbagai ajaran agama (massa 
para fanatik religius), dan logika mutlak ekonomi yang merangsek 
masuk ke dalam kehidupan bersama kita (massa konsumen yang 
rakus dan tak peduli).

Politik Beradab

Apakah politik Indonesia masih bisa diselamatkan dari 
kebiadaban yang ia buat sendiri? Harapan selalu ada. Namun, 
politik itu adalah tata kelola harapan. Kita maju satu langkah untuk 
mundur setengah langkah. Ada dua hal yang kiranya bisa dilakukan.

Pertama, kita perlu terus bersikap kritis pada penjajahan ruang 
publik yang dilakukan oleh agama dan ekonomi. Ruang publik 
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demokratis adalah ruang publik untuk semua pihak, baik kalangan 
yang beragama, ataupun tidak. Ia adalah ruang terbuka, tempat 
berbagai pembicaraan tentang masalah hidup bersama dilakukan, 
tanpa rasa takut. Sikap kritis ini perlu dikembangkan di berbagai 
jenjang pendidikan, baik di dalam keluarga, maupun di dalam 
berbagai tingkat institusi pendidikan.

Kedua, kita perlu mengembangkan sikap keadaban publik 
sejalan dengan kesalehan pribadi. Orang bisa tetap saleh secara 
pribadi, dan kesalehan itu tercermin di dalam perilakunya di ranah 
umum, seperti jalan raya, maupun panggung politik. Inti dasar dari 
kesalehan adalah kebijaksanaan dan keterbukaan. Orang semacam 
ini jauh dari kebencian dan rasa iri, serta siap untuk hidup bersama 
di dalam kemajemukan.

Selama sikap kritis terawat, maka sikap beradab masih dalam 
jangkauan harapan. Selama kesalehan pribadi menyebar keluar ke 
dalam kehidupan bersama, maka politik yang beradab masih bisa 
diwujudkan. Indonesia, terutama Jakarta, kini dalam pertaruhan. 
Apakah ia akan jatuh ke dalam ketakutan dan kebiadaban, atau maju 
menyongsong keterbukaan, demokrasi, keadilan serta kemakmuran 
bersama? Kita tunggu jawabannya.
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Di Atas Rasa Sakit

Rasa sakit adalah bagian dari hidup manusia. Ketika terlahir 
di dunia, kita sudah langsung berjumpa dengan rasa sakit. 

Ibu yang melahirkan kita pun sudah akrab dengan rasa sakit. Tak 
mungkin manusia untuk menghindar dari rasa sakit.

Ketika rasa sakit tiba, tubuh dan pikiran langsung mengalaminya 
secara bersamaan. Ia melukai tubuh, sekaligus menggetarkan pikir-
an. Cerita tentang sakit datang tanpa diundang. Cemas dan khawatir 
juga datang menerkam.

Yang paling ditakuti manusia sebenarnya bukan kematian, 
melainkan proses menuju mati. Rasa sakit di sini adalah kepastian. 
Orang kehilangan kemampuan panca inderanya, dan memasuki 
kekosongan dengan rasa sakit. Setelah itu, lenyap dan gelap.

Penyelidikan tentang sumber dari rasa sakit, dan penderitaan 
yang mengikutinya, juga menjadi tema penting di dalam fi lsafat 
Timur. Rasa sakit itu pasti. Namun, penderitaan itu selalu bisa 
dihindari. Ada dua sumber dasar penderitaan.

Yang pertama adalah tak mendapatkan yang diinginkan. Orang 
ingin kenikmatan, tetapi justru mendapatkan kesakitan. Orang 
ingin rejeki lancar, tetapi justru bankrut, ketika menjalankan 
usaha nya. Penderitaan dan rasa sakit muncul, ketika keinginan 
ber tentangan dengan kenyataan.

Sumber kedua adalah sisi lain dari sumber pertama, yakni ketika 
orang mendapatkan apa yang tak diinginkan. Orang menginginkan 
menjadi A, tetapi justru mendapat B. Setiap orang pasti mengalami 
kedua sumber ini di dalam hidupnya. Yang membedakan hanyalah 
sikap mereka, ketika dua hal ini terjadi.

Rasa sakit dan penderitaan bukanlah sesuatu yang mutlak, dan 
tak dapat diatasi. Orang hanya perlu melihat hakekat dari rasa sakit 
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itu sebagaimana adanya, tanpa memberinya label ataupun penilaian 
apapun. Rasa sakit selalu merupakan bagian dari hidup. Orang yang 
berharap terbebas dari rasa sakit berarti mengharapkan sesuatu yang 
tidak mungkin, dan justru semakin menderita, ketika sakit tiba.

Rasa sakit tak bisa lenyap. Yang bisa diubah adalah hubungan 
kita dengan rasa sakit tersebut. Ketika kita melihat rasa sakit sebagai 
bagian dari pengalaman hidup manusiawi, maka rasa sakit itu tidak 
lagi menganggu. Ia sama netralnya, seperti pengalaman-pengalaman 
lain di dalam hidup, misalnya menggaruk kulit gatal.

Kita bisa melihat rasa sakit sebagaimana adanya, ketika kita 
melatih pikiran kita. Pikiran bisa dilatih, ketika ia disadari sebagai 
kosong dan sementara. Orang lalu menyentuh dimensi yang lebih 
dalam dari pikiran, yakni dimensi kesadaran. Pada titik ini, semua 
menjadi jelas sebagaimana adanya, tanpa diliputi ilusi sedikitpun.

Kita pun lalu berada di atas rasa sakit…
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Dunia yang Galau

Kita, rupanya, hidup di dunia yang galau. Orang-orang di 
dalam dunia ini selalu dalam gerak cepat. Mereka merasakan 

kegalauan di hati mereka. Mereka selalu ingin mencapai sesuatu 
di luar diri mereka, dan selalu ingin mengubah, atau memperbaiki 
sesuatu. Apakah anda merasakan hal yang sama?

Ketidaktenangan dunia, die Unruhe der Welt, begitulah judul 
buku dari Ralf Konersmann, fi lsuf asal Jerman, pada 2015 lalu. 
Apakah rasa galau dan tidak tenang ini sesuatu yang secara alamiah 
ada di dalam diri manusia? Ataukah peradaban dan lingkungan 
sosial mengubah kita menjadi makhluk-makhluk yang galau, yang 
selalu merasa harus mengejar sesuatu di luar diri kita? Inilah yang 
menjadi pertanyaan dasar Konersmann.

Dunia yang Galau

Ia membongkar berbagai certai mitologis, dongeng dan esei 
dari berbagai tulisan dan karya seni peradaban dunia. Ia men-
coba melihat, bagaimana pandangan dunia (Weltanschauung) 
mempengaruhi pandangan orang, sehingga ia selalu dalam keadaan 
tegang dan galau. Ada dua hal yang ditemukannya. Pertama, di 
dalam masyarakat Eropa, dunia dilihat sebagai sesuatu yang belum 
sempurna, sehingga perlu usaha dari manusia untuk membantu 
menyempurnakannya.

Kedua, usaha itu harus dilakukan dengan menggunakan 
kemampuan akal budi sepenuhnya. Di titik ini, akal budi mendapat 
tempat yang istimewa di dalam hidup manusia, dan juga di 
dalam perkembangan peradaban. Penekanan berlebihan pada akal 
budi inilah yang membuat manusia jatuh ke dalam kegalauan 
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dan ketegangan terus menerus. Ia dilihat sebagai ”pencipta 
ketidaktenangan” (Unruhestifter).

Di dalam agama-agama Abrahamik (Yahudi, Kristen, Islam), 
kegalauan manusia itu tercipta sebagai sebentuk hukuman atas 
kesalahan manusia. Kegalauan dan ketegangan itu adalah kutukan 
Tuhan atas hidup manusia di dunia, karena ia telah melanggar 
perintah-Nya. Pandangan ini kemudian dihayati sebagai kenyataan 
oleh para penganut agama-agama Abrahamik, dan mempengaruhi 
pandangan hidup mereka sebagai makhluk yang terkutuk di dalam 
kesehariannya. Sebagai makhluk yang terkutuk, manusia lalu 
membutuhkan penyelamatan dari Tuhannya melalui ritual dan 
mentaati perintah agama.

Di dalam alam pikiran Yunani kuno, kegalauan diri manusia 
dilihat sebagai hasil dari tekanan sosial masyarakat. Orang kehilangan 
daya-daya alamiahnya, karena ia melulu harus menyesuaikan 
dengan nilai-nilai masyarakat. Konformisme sosial inilah yang 
menjadi akar dari kegalauan dan ketegangan diri manusia. Untuk 
keluar dari kegalauan itu, orang perlu untuk menemukan hukum-
hukum alamiah semesta, dan hidup seturut dengannya, pun jika 
harus bertentangan dengan masyarakat luas.

Filsafat modern melihat kegalauan dengan cara yang berbeda. 
Kegalauan dianggap sebagai sumber dari inspirasi dan kreativitas. 
Ia diperlukan, supaya orang bisa menemukan kedalaman dan 
kebaruan di dalam berpikir. Seluruh jajaran pemikir modern, mulai 
dari Leibniz, Marx, Hegel, sampai dengan Nietzsche, adalah para 
pemikir yang galau, begitu kata Konersmann.

Alternatif

Kita masih menemukan jejak-jejak pemikiran ini di jaman kita 
hidup. Orang yang tampak galau dan gelisah adalah orang-orang yang 
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dianggap sibuk dan kreatif. Namun, apakah begitu kenyataannya? 
Apakah kreativitas lahir dari kegalauan dan ketegangan batin?

Bukankah fakta sebaliknya juga tampak. Orang-orang yang 
galau dan tegang justru jatuh ke dalam kecanduan narkoba, depresi 
dan bahkan bunuh diri. Mereka justru jauh dari kreativitas. Dan 
bukankah justru orang-orang yang bisa menemukan kedamaian 
yang mendalam di dalam hatinya mampu melihat dunia dari sudut 
pandang yang baru, yang tak diketahui orang-orang lainnya?

Di dalam peradaban Timur, yang berkembang di India, Indonesia, 
Cina, Jepang dan Korea, dunia adalah sesuatu yang sudah sempurna. 
Hukum-hukum alam sudah begitu jelas, dan kita tinggal mengalami 
dan menjalankannya. Manusia adalah makhluk yang sejatinya sudah 
selalu memiliki kedamaian dan kebijaksanaan di dalam dirinya. 
Orang hanya perlu melihat ke dalam dirinya secara seksama, dan 
sampai pada kejernihan, kebahagiaan dan juga kreativitas.

Dunia yang galau adalah hasil dari kesalahan berpikir. 
Sebenarnya, tidak ada yang perlu dikejar. Galau dan gelisah pun 
hanya permukaan dangkal dari kedamaian batin yang mendalam 
yang ada di dalam diri manusia. Jika seluruh dunia menyadari ini, 
dan melepaskan pandangan kegalauan yang tersebar sekarang, 
perdamaian dunia pun tidak hanya sekedar impian. Ia sungguh 
menjadi nyata.
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Belajarlah sampai ke Skandinavia

Pepatah lama mengatakan, bahwa kita harus belajar sampai 
negeri Cina. Tentu, banyak sekali yang bisa dipelajari di sana, 

mulai dari seni sampai dengan politik.
Namun, ada region yang jauh lebih menarik untuk dikaji 

sekarang ini. Prestasinya di tingkat nasional maupun internasional 
amat diperhitungkan di awal abad 21 ini.

Letaknya sedikit lebih jauh dari Cina, tepatnya di Eropa 
Utara. Mereka adalah negara-negara Skandinavia, yakni Norwegia, 
Finlandia, Swedia dan Denmark.

Kemakmuran Skandinavia

Mereka adalah negara-negara makmur yang menjadi bahan 
kajian menarik dari ilmu hubungan internasional. Sampai detik 
tulisan ini dibuat, negara-negara tersebut memiliki tingkat pen-
dapatan tertinggi di dunia, program pajak progresif yang mapan, 
serikat buruh yang kokoh dan tingkat pengangguran yang amat 
rendah.

Padahal, ilmu ekonomi kontemporer mengajarkan cara-cara 
yang berlawanan untuk sampai pada kemakmuran bersama, yakni 
pajak yang rendah, peraturan bisnis dan ekonomi yang sedikit, 
dan serikat buruh yang lemah. Namun, negara-negara Skandinavia 
justru menerapkan hal-hal yang bertentangan dengan ilmu ekonomi 
kontemporer tersebut, namun tetap maju, kuat dan makmur dari 
berbagai ukuran.

Banyak ahli ekonomi, yang mayoritas berasal dari Inggris dan 
AS, berpendapat, bahwa model negara kesejahteraan di negara-
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negara Skandinavia akan segera runtuh. Model tersebut, menurut 
mereka, memakan biaya tinggi, dan beresiko besar untuk gagal.

Jerman, dan beberapa negara Eropa lainnya, sebenarnya meng-
anut paham yang sama dengan negara-negara Skandinavia dalam 
hal perumusan kebijakan ekonomi maupun politik. Mereka pun 
menuai hasil yang kurang lebih sama, yakni stabilitas ekonomi 
politik yang mengantarkan pada kemakmuran bersama.

Beberapa pendapat miring mengatakan, bahwa program ini 
berhasil, karena masyarakatnya yang homogen. Di dalam masyarakat 
tersebut, orang-orang hidup dengan nilai-nilai kehidupan yang 
sama, sehingga bisa bekerja sama untuk mencapai kemakmuran. 
Sistem demokrasi sosial yang sama tidak akan berhasil di dalam 
masyarakat majemuk.

Pandangan ini amat jauh dari apa yang sesungguhnya terjadi. 
Ada enam hal yang kiranya menjadi titik dasar bagi kemakmuran 
negara-negara Skandinavia.

Mengapa Berhasil?

Pertama, gerakan sosial politik dan partai-partai politik di sana 
bersifat moderat. Mereka menghindari segala bentuk ekstremisme 
yang menutup segala peluang untuk berdialog. Dari dialog yang 
moderat inilah lahir program-program ekonomi yang mendorong 
keadilan dan kemakmuran bersama.

Dua, perjuangan kelas pekerja di negara-negara Skandinavia 
amat gigih dan terorganisir. Perjuangan tersebut menuntut hak-hak 
dasar kaum pekerja, dan telah berlangsung puluhan tahun dengan 
intensitas yang luar biasa tinggi.

Tiga, gerakan kelas pekerja tersebut mampu membentuk perse-
kutuan dengan gerakan-gerakan lainnya, seperti gerakan perempuan 
dan gerakan kaum petani. Kerja sama tersebut membawa isu-isu 



Reza A.A Wattimena — 173

yang menyangkut kepentingan bersama, seperti pendidikan dan 
kesehatan yang bermutu untuk semua.

Empat, pemerintah negara-negara Skandinavia memiliki 
kepedulian amat tinggi terhadap kebutuhan serta kepentingan 
warganya. Kepe dulian ini dijaga terus menerus, dan terwujud secara 
nyata di dalam berbagai program politik dan ekonomi yang mereka 
jalankan.

Lima, letak geografi s negara-negara Skandinavia juga mendukung 
proyek kesejahteraan mereka. Mereka dekat dengan negara-negara 
industrial dan kolonialistik, seperti Inggris, Belanda, Prancis dan 
Belgia, sekaligus dipisahkan oleh laut, sehingga tetap memiliki 
kemandirian tersendiri.

Enam, letak geografi s tersebut juga didukung oleh sumber daya 
alam yang melimpah, seperti minyak dan beragam logam berharga 
lainnya. Semua ini adalah bahan dasar yang mendukung proses 
industrialisasi mereka.

Keberhasilan negara-negara Skandinavia tidak ada hubungannya 
dengan homogenitas masyarakat mereka. Yang berperan amat kuat 
adalah persekutuan beragam gerakan sosial yang moderat dan 
terorganisir dengan baik, sehingga bisa bertahan lama untuk mewu-
judkan tujuan-tujuan yang terkait dengan kepentingan bersama.

Beberapa Tantangan

Namun, seperti segala hal di muka bumi ini, tata politik dan 
ekonomi negara-negara Skandinavia pun tidak kebal dari per-
masalahan. Ada dua hal yang kiranya penting untuk diperhatikan.

Pertama, terpaan badai neoliberalisme yang mengedepankan 
kepentingan bisnis dan ekonomi di atas segala-galanya juga 
terjadi di negara-negara Skandinavia. Banyak program politik dan 
ekonomi yang menunjang kesejahteraan rakyat harus dihentikan, 
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karena dianggap tidak menguntungkan. Ini semua menghasilkan 
goncangan sosial bagi banyak orang, dan menjadi sumber dari 
beragam bentuk masalah sosial, mulai dari kriminalitas sampai 
dengan prasangka negatif terhadap orang asing.

Dua, partai politik yang bergerak sebagai jauh dari kebutuhan 
dan kepentingan rakyat banyak. Banyak partai politik di sana yang 
semakin menjadi teknokratik, yakni sibuk dengan hitung-hitungan 
matematik akademik, dan semakin tidak peduli pada keadaan nyata 
di lapangan.

Dua kelemahan ini tidak menjadi halangan bagi Indonesia 
untuk belajar dari negara-negara Skandinavia. Ada empat hal yang 
kiranya perlu diperhatikan, ketika berbicara tentang Indonesia.

Keadaan Indonesia

Pertama, gerakan sosial di Indonesia masih lemah. Misi yang 
dikejar kebanyakan berbau agama, sehingga hanya memperjuangkan 
kepentingan segelintir pihak tertentu, sambil mengabaikan 
kepentingan pihak-pihak lainnya.

Ini tentu harus berubah. Pada dasarnya, masyarakat Indonesia 
itu amat toleran serta terbuka. Ini menjadi peluang besar bagi 
terciptanya kerja sama yang baik dari berbagai pihak.

Dua, gerakan sosial juga masih dianggap jelek oleh masyarakat 
luas. Hampir setiap gerakan progresif yang memperjuangkan 
kepentingan kelas pekerja dianggap sebagai komunis, sehingga 
harus segera dibasmi.

Ini sebenarnya pandangan salah warisan masa lampau yang mesti 
diperbaiki. Gerakan progresif tidak identik dengan komunisme.

Tiga, gerakan sosial juga masih terserak, dan saling berlomba 
untuk mendapatkan kepentingannya masing-masing. Kerja sama 
yang ber pijak pada pandangan yang moderat masih sulit untuk 
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berkembang, karena politisasi gerakan-gerakan sosial tersebut oleh 
kepentingan politik yang cacat.

Empat, pemerintah Indonesia juga masih belum sepenuhnya 
berkomitmen untuk menyejahterakan rakyatnya. Banyak proyek 
pengembangan justru menjadi ladang untuk melakukan korupsi, 
kolusi dan nepotisme.

Banyak pekerjaan yang mesti dilakukan, jika kita ingin belajar 
dari negara-negara Skandinavia. Jika keempat hal di atas tidak 
diperbaiki, maka Indonesia akan terus terjebak pada kesenjangan 
sosial yang semakin tinggi antara yang kaya dan yang miskin. Ini 
tentunya menjadi akar bagi banyak persoalan lainnya di masyarakat.

Belajar sampai ke Skandinavia berarti belajar tentang solidaritas. 
Ini juga berarti belajar tentang kerja sama dan sikap moderat yang 
menolak jatuh pada sikap keras meyakini suatu pandangan tertentu.

Jadi, tunggu apa lagi?
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Manusia Kosmopolis

Banyak konfl ik di dunia ini disebabkan kelekatan kita pada 
identitas sosial kita. Kita merasa menjadi bagian dari suatu 

kelompok tertentu, entah ras, etnis, bangsa, negara ataupun agama.
Lalu, kita beranggapan, bahwa kelompok kita memiliki 

kebenaran tertinggi. Kelompok lain adalah kelompok sesat.
Kesalahan berpikir ini telah mengantarkan manusia pada 

konfl ik berdarah, pembunuhan massal, pembersihan etnis sampai 
dengan genosida. Ratusan juta orang terkapar berdarah sepanjang 
sejarah, akibat kesalahan berpikir semacam ini.

Bagaimana supaya kesalahan berpikir mendasar tentang dunia 
ini bisa diperbaiki? Saya ingin menawarkan ide tentang manusia 
kosmopolis.

Manusia Kosmopolis

Manusia kosmopolis adalah manusia yang melihat dirinya 
sendiri sebagai warga negara dunia. Ia tidak melekat pada identitas 
sosial tertentu, melainkan melihat dirinya sebagai salah satu 
makhluk hidup di alam semesta ini.

Ia hidup dengan nilai-nilai universal yang menghormati tidak 
hanya manusia lain, tetapi juga semua makhluk hidup. Bisa juga 
di bilang, bahwa manusia kosmopolis adalah makhluk semesta.

Sejatinya, kita semua adalah makhluk semesta. Sedari lahir, kita 
tidak melihat diri kita sebagai manusia, melainkan sebagai bagian 
yang tak terpisahkan dari alam semesta, dan segala isinya.

Di dalam perjalanan hidup, kesadaran semesta ini lenyap, dan 
digantikan dengan kesadaran sempit sebagai bagian dari kelompok 
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sosial tertentu. Kesadaran sempit inilah yang nanti bisa berbuah 
menjadi tindak diskriminatif dan penindasan pada kelompok lain.

Untuk bisa mengembalikan dan menjaga kesadaran semesta 
ini, orang memerlukan pendidikan. Namun, pendidikan macam 
apa yang kiranya cocok untuk membentuk manusia kosmopolis ini?

Unsur-unsur Sejati Pendidikan

Pendidikan manusia kosmopolis adalah pendidikan yang 
berakar pada unsur-unsur sejati pendidikan itu sendiri. Ada tiga 
unsur sejati pendidikan, yakni pemanusiaan, pembudayaan dan 
pembebasan.

Pemanusiaan berarti penanaman nilai-nilai beradab manusia 
melalui kurikulum, interaksi dan pedagogi pendidikan yang ada. 
Nilai-nilai beradab itu menjadikan nilai-nilai universal hak-hak 
asasi manusia sebagai acuan utamanya.

Pembudayaan memiliki nada searah dengan pemanusiaan, yakni 
penanaman nilai beradab di dalam hidup, beserta dengan cita rasa 
seni, serta penghargaan pada karya-karya berharga dunia. Dalam 
arti ini, budaya dipahami sebagai bentuk-bentuk kehidupan yang 
berpijak pada nilai-nilai universal peradaban, seperti kehidupan, 
kebebasan, dan solidaritas.

Pembebasan berarti pelepasan manusia dari segala bentuk 
kemiskinan dan kebodohan. Dalam arti ini, kemiskinan tidak hanya 
berarti kemiskinan ekonomis, tetapi terlebih kemiskinan sudut 
pandang di dalam melihat dunia.

Pendidikan yang sejati berarti pendidikan yang memanusiakan, 
membudayakan dan membebaskan. Ia tidak mengubah orang 
menjadi robot-robot yang tunduk patuh pada tradisi ataupun ke-
biasaan lama yang tak pernah dipertanyakan sebelumnya.
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Nilai ”Asli” Indonesia

Banyak wacana yang menekankan pentingnya menggali kembali 
nilai-nilai asli Indonesia sebagai dasar pendidikan. Namun, wacana 
ini, pada hemat saya, mengandung kesalahan berpikir mendasar.

Tidak ada yang ”asli” di muka bumi ini. Semua merupakan 
percampuran dari berbagai hal.

Di dalam fi lsafat Timur, ini dinyatakan dengan pandangan 
sederhana, bahwa semua merupakan bagian dari semua. Seluruh 
alam semesta ini merupakan satu kesatuan yang saling bertaut erat, 
dan tak terpisahkan.

Indonesia pun juga selalu merupakan sebuah campuran yang 
terus berubah. Tidaklah mungkin untuk menunjuk, bahwa ”inilah” 
yang merupakan Indonesia yang asli.

Dengan demikian, keaslian adalah ilusi. Terlebih, keaslian adalah 
ideologi, yakni kesadaran palsu (falsches Bewusstsein) tentang 
dunia, yang sering digunakan untuk membenarkan penindasan 
atas orang ataupun kelompok tertentu, yang dianggap tidak asli.

Yang Alami

Sebagai alternatif, kita perlu memahami dan menyadari yang 
alami. Yang alami adalah diri kita sebagai makhluk semesta dalam 
hubungan dengan makhluk-makhluk lainnya di jagad semesta ini.

Inilah yang disebut sebagai kesadaran semesta yang sejalan 
dengan nilai-nilai ekologis yang sedang menjadi wacana dominan 
dewasa ini. Kesadaran akan apa yang alami ini berada sebelum 
segala identitas sosial muncul.

Manusia kosmopolis hidup dengan kesadaran atas apa yang 
alami semacam ini. Ia memegang nilai-nilai kehidupan universal, 
sambil terus peka pada perubahan yang terjadi di sekitarnya.



Reza A.A Wattimena — 179

Di dalam wacana pendidikan karakter, ia disebut juga sebagai 
well rounded person, yakni orang yang berkembang hidup dan 
kepribadiannya secara menyeluruh. Inilah manusia masa depan, 
dan pendidikan kita harus mengarah ke sana.
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Politik di Abad Kegelapan

Tampaknya, kita hidup di abad kegelapan. Di dalam abad ini, 
kesempitan berpikir menjadi semangat jaman (Zeitgeist).
Beragam fenomena menggiring kita menuju abad ini, mulai 

dari perang tak berkesudahan di Timur Tengah, politik yang 
semakin semerawut di Indonesia, gunjang ganjing di Uni Eropa, 
dan terpilihnya para politikus fasistik di AS. Amerika selatan 
pun menyaksikan jatuhnya berbagai pemerintahan pro rakyat, 
dan bangkitnya pemerintahan sayap kanan yang tak peduli pada 
keadilan sosial.

Abad Kegelapan

Kata abad kegelapan (dark age) diambil dari upaya untuk 
menjelaskan apa yang terjadi di Eropa, setelah kekaisaran Romawi 
Barat jatuh. Kemiskinan, kebodohan dan fanatisme berkembang 
biak, seperti anak kelinci.

Ada empat hal yang kiranya menjadi ciri dari abad kegelapan di 
awal abad 21 ini. Pertama, irasionalitas menjadi menu sehari-hari 
di dalam politik dunia.

Kesempitan berpikir dianggap sebagai keutamaan. Kemalasan 
untuk bersikap kritis dianggap sebagai watak mulia, dan kepatuhan 
buta dianggap sebagai ciri orang bijaksana.

Alhasil, banyak politikus busuk menduduki kursi kekuasaan. Di 
tangan mereka, berbagai kebijakan konyol muncul, dan merugikan 
banyak orang.

Dua, mayoritas menjadi diktator yang menyesatkan. Di banyak 
negara, dukungan mayoritas dianggap sebagai kebenaran mutlak 
yang tak boleh dipertanyakan.



Reza A.A Wattimena — 181

Padahal, mayoritas kerap kali jatuh pada rayuan media yang 
seringkali sesat dan penuh kepentingan kotor. Ketika kebenaran 
disamakan dengan suara mayoritas, maka hidup bersama yang 
beradab pun akan hilang.

Tiga, irasionalitas lalu melahirkan banyak anak busuk lainnya. 
Salah satunya adalah fanatisme ideologis. Orang setia pada satu 
paham tertentu yang dianggap benar secara mutlak, lalu menyerang 
dan bahkan menghancurkan orang-orang yang berbeda paham 
dengannya.

Ketiga hal ini lalu membentuk faktor keempat, yakni politik 
yang dipersempit menjadi politisasi. Ketika segala bidang kehidupan 
mengalami politisasi, maka kebusukan hidup bersama adalah 
buahnya.

Politik dan Politisasi

Politisasi adalah upaya untuk menjadikan suatu hal sebagai 
pertarungan kepentingan tidak sehat yang merugikan banyak orang 
lainnya. Ini jelas berbeda dengan inti utama dari politik, yakni 
segala sesuatu yang terkait dengan banyak orang, sekaligus upaya 
untuk mewujudkan berbagai kemungkinan melalui kerja sama.

Politisasi ini terjadi setidaknya di tiga bidang. Yang pertama 
adalah bidang politik, terutama politik praktis.

Politisasi membuat semua proses politik, seperti pembuatan 
kebijakan dan pemilihan kepala daerah, menjadi kotor dan 
menjijikan. Orang tidak lagi fokus pada hal-hal yang penting di 
dalam politik, seperti kredibilitas dan keterwakilan kepentingan 
rakyat banyak, melainkan pada manuver-manuver busuk yang 
membuat rakyat muak.

Fitnah dan kebohongan lalu menjadi bagian utama politik. 
Rakyat luas lalu merasa tak berdaya, dan tinggal menunggu waktu, 
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sampai konfl ik berdarah terjadi, karena penderitaan yang tak lagi 
tertahankan.

Yang kedua adalah bidang ekonomi. Politisasi di bidang 
ekonomi berarti pemelintiran segala kebijakan ekonomi demi 
kepentingan segelintir pihak tertentu yang kaya dan berkuasa 
dengan mengorbankan kepentingan rakyat yang lebih luas.

Ekonomi neoliberalisme yang amat menekankan pasar bebas 
adalah produk nyata dari politisasi ekonomi semacam ini. Di dalam 
model ini, yang kuat dan kaya akan semakin beruntung, sementara 
yang sejak awal kekurangan sumber daya akan semakin terjerumus 
di dalam kemiskinan ekonomi.

Dua hal ini pun berpengaruh langsung bidang ketiga, yakni 
pendidikan. Politisasi pendidikan mengaburkan inti utama 
pendidikan yang luhur dan mulia, serta mengubahnya menjadi 
sistem pencetak robot-robot yang patuh buta terhadap tradisi, 
agama dan trend ekonomi sesaat.

Pendidikan pun kehilangan jiwanya. Yang tersisa adalah pabrik-
pabrik manusia yang menciptakan kecemasan dan penderitaan bagi 
orang-orang yang bekerja di dalamnya.

Menanti Fajar Budi

Di dalam sejarah, abad kegelapan justru menjadi titik tolak 
untuk perubahan mendasar, yang memicu lahirnya jaman fajar 
budi, atau pencerahan. Di masa ini, akal sehat menjadi pedoman 
hidup manusia, mulai dari soal hubungan pribadi sampai dengan 
tata kelola hubungan antar bangsa.

Kita hanya perlu berteguh untuk melalui abad kegelapan ini, 
dan tetap bekerja sama mewujudkan proyek-proyek pencerahan 
di sekitar kita. Sampai suatu saat, ketika semua kondisi sudah 
berjumpa, abad kegelapan akan tertelan oleh matahari akal sehat, 
dan kita akan memasuki era baru.
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Agama dan Perdamaian Dunia

Agama lahir dan berkembang sebagai bagian dari peradaban 
manusia. Ia lahir dari rasa kagum sekaligus gentar manusia 

terhadap segala yang ada, yakni alam dan seisinya.
Agama memberikan makna terhadap hidup manusia. Ketika 

krisis melanda, agama memberikan arah dan penguat harapan.
Sayangnya, agama kini banyak menjadi permainan kekuasaan. 

Ajaran dan tradisi religius digunakan untuk mengabdi pada 
kepentingan politik dan ekonomi yang tidak sehat.

Akibatnya, agama kini justru menjadi alat pemecah. Ia menjadi 
ideologi yang keras dan jahat terhadap hal-hal yang berbeda dari 
dirinya.

Padahal, Hank Kueng, pemikir Jerman, pernah menegaskan, 
bahwa perdamaian dunia hanya mungkin terjadi, jika ada perdamaian 
antar agama. Ketika agama menjadi pemecah, maka perdamaian 
dunia tidak akan pernah terwujud.

Tentu saja, ada hal-hal yang bisa dilakukan, supaya itu tidak 
terjadi. Ada empat hal yang kiranya bisa dilakukan.

Empat Langkah

Pertama, setiap agama di dunia harus mengembangkan ilmu 
tafsir historis kritis di dalam memahami dan menerapkan ajarannya. 
Tafsir historis kritis berarti mampu memahami teks dan ajaran 
agama sesuai dengan konteks ajaran dan teks itu dibuat, lalu 
disesuaikan secara kritis dengan keadaan di masa kini yang telah 
banyak berubah.

Sebuah teks dan ajaran lahir dari keadaan jaman tertentu. Ia 
tidak bisa diterapkan begitu saja secara harafi ah ke jaman sekarang.
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Maka dari itu, tafsir historis kritis amat penting untuk diterapkan. 
Penyesuaian dengan keadaan jaman adalah kunci, supaya agama 
tidak gampang digunakan membenarkan kepentingan ekonomi 
dan politik licik.

Untuk bisa menafsir, orang perlu menggunakan akal sehat dan 
pikiran kritisnya. Maka dari itu, agama juga perlu mengajarkan 
pemeluknya cara-cara untuk mengembangkan akal sehat dan 
berpikir kritis.

Dua, setiap agama juga perlu memahami dan mengembangkan 
ajaran sosialnya masing-masing. Ajaran sosial agama selalu 
merupakan penerapan ajaran-ajaran luhur agama ke dalam konteks 
hidup bersama.

Ia berisi nilai-nilai yang mendorong orang untuk keluar dari 
kemiskinan dan kebodohan. Ia perlu dirawat, dikembangkan, dise-
bar kan dan diterapkan di dalam hidup sehari-hari orang beragama.

Tiga, setiap agama perlu kembali ke akar mistiknya, yakni akar 
pengalaman persentuhan dengan ”yang transenden”, yang biasa 
disebut sebagai Tuhan. Ketika masuk ke dalam pengalaman ini, 
orang menyatu dengan segala sesuatu.

Ia tidak melihat lagi orang ataupun makhluk lain sebagai pihak 
asing, apalagi sebagai musuh. Cinta dan kedamaian yang sejati 
secara alamiah muncul di dalam hati dan tindakannya.

Untuk bisa masuk ke akar mistik ini, orang perlu untuk sungguh 
mendalami agamanya. Jika hanya terjebak pada permukaan, orang 
kerap kali jatuh pada salah paham yang mengantarkan pada banyak 
masalah.

Empat, setiap agama juga harus mulai membenahi tata kelola 
organisasinya. Bagaimanapun, agama adalah sebuah organisasi yang 
mem butuhkan tata kelola yang tepat.

Jika tidak, maka agama bisa berubah menjadi organisasi 
yang penuh dengan korupsi, kolusi dan nepotisme. Yang terjadi 
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kemudian adalah agama justru menjadi alat pemecah belah yang 
merugikan banyak pihak.

Perdamaian Dunia

Perdamaian dunia hanya bisa terjadi, jika ada perdamaian antar 
agama. Perdamaian antara agama bisa terjadi, jika empat langkah 
diatas dipahami dan diterapkan.

Perdamaian antar agama bisa terjadi, jika masing-masing agama 
bisa memberikan kedamaian yang sejati kepada pemeluknya. Semua 
hal ini terhubung secara erat, dimulai dari pembenahan di dalam 
diri agama-agama itu sendiri.

Kita memasuki masa apa yang disebut Juergen Habermas, 
pemikir Jerman, sebagai masa pasca sekularisme. Agama memiliki 
tempat baru untuk menanam dan menyebarkan nilai-nilai luhur 
peradaban dalam dialog dengan agama-agama ataupun pandangan 
dunia lainnya.

Jangan sampai peran ini terlupakan, dan kita jatuh ke dalam 
perpecahan, akibat kesempitan berpikir, ataupun pengaruh ke-
pentingan-kepentingan politik ekonomi sesaat. Tugas kita bersama 
untuk men cegah itu semua.
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Kanker itu Bernama Kesenjangan Global

Berapa gaji presiden direktur sebuah perusahaan swasta menengah 
di Jakarta? Bandingkan dengan gaji seseorang yang baru saja 

lulus kuliah.
Anda pasti akan menemukan jarak yang amat besar, apalagi jika 

anda bekerja di perusahaan multinasional dengan modal raksasa. 
Banyak orang tidak lagi mempertanyakan hal ini, karena sudah 
menjadi bagian hidup sehari-hari masyarakat Indonesia.

Di tengah peliknya kompetisi ekonomi nasional, yang kaya 
semakin kaya, sementara yang miskin justru semakin miskin. 
Terciptalah kesenjangan sosial yang amat besar antara si kaya dan 
si miskin.

Yang satu sibuk memikirkan mau nongkrong di mall mana nanti 
malam. Yang lain sibuk memikirkan mau makan apa nanti malam.

Keadaan ini semakin lama semakin menjadi biasa di Indonesia. 
Berbagai kebijakan hukum dan politik tidak berniat mengubah hal 
ini, bahkan kerap kali justru memperkuatnya.

Kesenjangan sosial yang besar juga dapat ditemukan di tingkat 
internasional. Dunia seolah terbelah dua antara negara-negara Utara 
yang kaya, seperti Jerman, Jepang, AS dan Kanada si satu sisi, dan 
negara-negara Selatan yang miskin, seperti Nigeria, Vietnam, dan 
Indonesia.

Kesenjangan ini semakin besar, layaknya kanker global, dan 
menciptakan banyak masalah lainnya yang meresahkan. Apa 
sebenarnya penyebab kesenjangan sosial di tingkat nasional 
maupun global ini?
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Akar Penyebab

Ada empat penyebab dari kesenjangan sosial. Pertama, 
kesenjangan terjadi, karena kesalahan pembuatan kebijakan politik 
dan ekonomi yang membatasi kaum miskin untuk berkembang, 
dan mempermudah kaum kaya untuk memperbesar kekayaannya.

Kesalahan kebijakan ini terjadi dalam bentuk penerapan pajak 
dan subsidi yang tidak tepat. Orang kaya justru mendapat subsidi 
untuk semakin kaya, sementara orang miskin justru kesulitan 
berkembang, karena pajak yang mengekang.

Dua, kebijakan politik dan ekonomi juga banyak menyimpang, 
karena pengaruh dari kaum oligarki terhadap politik. Dalam arti 
ini, oligarki adalah sekumpulan orang kaya yang menggunakan 
kekuasaannya untuk menentukan arah kebijakan politik dan eko-
nomi yang menguntungkan mereka, dan merugikan rakyat banyak.

Bisa dibilang, politik dunia saat ini dikendalikan oleh oligarki 
global. Berbagai perjanjian internasional dibuat demi kepentingan 
kaum oligarki global ini dengan mengorbankan kepentingan banyak 
pihak, termasuk kepentingan pelestarian alam.

Tiga, masyarakat luas juga turut ambil bagian di dalam ter-
ciptanya kesenjangan global ini. Banyak orang masih hidup dengan 
kesalahan cara berpikir yang disebarkan oleh para ahli yang 
ditunggangi oleh kepentingan para oligarki global.

Kapitalisme dalam bentuk pasar bebas tanpa aturan dianggap 
sebagai jalan terbaik menuju keadilan dan kemakmuran. Pandangan 
ini tersebar begitu luas dan dianggap benar, akibat pola penyebaran 
informasi yang dikendarai kepentingan para oligarki global melalui 
berbagai media yang ada.

Empat, kesenjangan global yang semakin besar terjadi, akibat 
lemahnya perlawanan dari pihak-pihak yang dirugikan. Para korban 
globalisasi tidak memiliki ideologi yang kuat untuk mengorganisir 
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dan mengarahkan diri bersama, sehingga tetap tertindas, dan tak 
mampu melawan.

Para korban globalisasi, yakni kaum miskin di berbagai tempat, 
kerap terpecah dan terjebak di dalam kesulitan hidup mereka. 
Mereka memerlukan sudut pandang baru untuk bisa mengorganisir 
diri, melawan ketidakadilan global dan mengubah struktur sosial 
yang ada.

Dampak

Kesenjangan global adalah kanker dunia. Ia merusak segala yang 
ada, dan menghancurkan semuanya pada akhirnya.

Ini dapat dengan langsung dilihat dari tiga dampak langsung dari 
kesenjangan global. Pertama, kesenjangan global akan menciptakan 
kecemburuan sosial yang besar.

Kecemburuan sosial ini akan menciptakan suasana hidup 
bersama yang tidak nyaman. Pemandangan kontras antara mobil 
dan rumah mewah di satu sisi, serta gubuk dan gerobak jorok di 
sisi lain akan menjadi bagian dari hidup sehari-hari.

Dua, keadaan ini menciptakan banyak masalah lainnya, salah 
satunya adalah kriminalitas. Akibat kemiskinan dan kecemburuan 
sosial yang menumpuk, orang lalu merasa terjepit, dan akhirnya 
melakukan tindak kriminal, sekedar untuk mempertahankan 
kehidupan diri dan keluarganya.

Hidup bersama lalu diselubungi oleh rasa tidak aman. Orang 
bersikap curiga satu sama lain, karena kriminalitas yang semakin 
besar, buah dari kesenjangan dan kecemburuan sosial yang ada.

Tiga, keadaan seperti itu adalah keadaan yang subur untuk 
lahir nya terorisme. Terorisme selalu mengawinkan kemiskinan de-
ngan tafsir ajaran yang salah, baik itu ajaran agama, maupun fi lsafat.

Terlebih, kesenjangan global akan membuat hubungan antar 
bangsa menjadi tegang dan dipenuhi konfl ik. Ini tentunya membuka 
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peluang untuk perang dalam segala bentuknya, mulai dari perang 
siber, perang urat saraf sampai dengan perang terbuka.

Melampaui Kesenjangan

Karl Marx, pemikir asal Jerman, sudah lama menganalisis hal 
ini. Di mata dia, kelas kaya, yakni kelas pemilik modal, dan kelas 
miskin, yakni kelas pekerja, akan secara otomatis saling berbenturan.

Jumlah kelas kaya akan semakin sedikit, dan semakin kaya. 
Sementara, jumlah kelas miskin akan semakin besar, dan semakin 
miskin.

Pada satu titik akan terjadi revolusi kelas pekerja yang akan 
menciptakan masyarakat tanpa kelas. Revolusi ini terjadi secara 
alamiah sebagai bagian dari sejarah alamiah manusia.

Sulit membayangkan saat ini, bahwa analisis Marx akan men-
jadi kenyataan. Kelas pekerja masih miskin ideologi, dan sulit 
mengorganisir diri.

Sementara, kelas pemilik modal masih amat kuat mengendalikan 
gerak politik dan ekonomi dunia. Cara pandang lain kiranya 
diperlukan.

Thomas Piketty di dalam bukunya The Capital in 21st Century 
menawarkan jalan lain, yakni memberikan pajak tidak hanya 
untuk penghasilan, tetapi juga untuk aset-aset warisan di berbagai 
negara. Hasil dari pajak itu lalu disalurkan untuk berbagai proyek 
pengembangan, baik di tingkat nasional maupun internasional, 
seperti penyediaan air bersih, ketahanan pangan, penyelenggaraan 
pendidikan yang bermutu dan pelayanan kesehatan yang memadai.

Peran negara amatlah besar di dalam hal ini. Maka dari itu, 
birokrasi pemerintahan dan lembaga hukum yang ada haruslah 
bersih dari segala bentuk korupsi, kolusi maupun nepotisme.
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Ada dua tantangan yang perlu ditanggapi secara serius. Pertama, 
kelompok oligarki global akan terus melakukan perlawanan dengan 
berbagai cara terhadap upaya ini.

Dua, kelas pekerja dan kaum miskin seluruh dunia akan 
terus diancam perpecahan, jika tidak memiliki ideologi yang 
kokoh dan kritis. Di dalam keadaan seperti ini, mereka akan sulit 
memperjuangkan hak-haknya yang sah sebagai manusia yang 
memiliki harkat dan martabat.

Kesenjangan global adalah kanker dunia. Jika tidak segera 
ditanggapi dengan tepat, ia akan mendorong perang dunia ketiga, 
dan mungkin kehancuran umat manusia…
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”Ruang Hening” untuk Perdamaian Dunia

Anda mungkin belum sadar, bahwa kita sedang mengalami 
perang dunia ketiga. Perang yang terjadi di Suriah adalah 

perang antar bangsa-bangsa, mulai dari Arab Saudi, AS, Russia, 
Iran, sampai dengan Turki.

Kita tidak sadar akan hal ini, karena konsep kita soal perang 
dunia amat bersifat eropasentrik. Artinya, kita hanya memahami 
perang dunia sebagai perang antar negara-negara di Eropa yang 
melibatkan sekutunya.

Kerusakan dan korban jiwa, akibat perang Suriah, amatlah besar. 
Dampaknya pun merembet ke berbagai belahan dunia lainnya.

Di hadapan begitu banyak konferensi perdamaian internasional, 
penelitian-penelitian kajian perdamaian, dan berbagai upaya 
menjaga perdamaian lainnya, mengapa kita jatuh lagi ke dalam 
lubang yang sama, yakni perang dan kekerasan yang berkepanjangan? 
Apa yang bisa kita refl eksikan dari semua peristiwa ini?

”Konsep” Perdamaian

Di belahan dunia lainnya, tepatnya di kota Berlin, Jerman, 
seorang biksu Buddhis duduk bermeditasi. Ia sedang memberikan 
kuliah tentang perdamaian dunia, namun tidak dengan kata 
ataupun konsep, melainkan dengan keheningan.

Tak beberapa lama, ia membuka mata, dan berkata, ”Perdamaian 
dunia tidaklah mungkin, dan juga tidak diperlukan.” Apa maksudnya?

Ia melanjutkan. ”Semua orang punya idenya sendiri tentang 
perdamaian dunia. Semuanya berpikir, bahwa konsep mereka 
tentang perdamaian dunia adalah yang paling benar. Lalu, mereka 
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pun saling berkelahi tentang konsep perdamaian dunia siapa yang 
paling benar.”

Selama perdamaian dunia masih sekedar konsep dan teori, 
selama itu pula, perdamaian dunia yang sebenarnya tak akan pernah 
terwujud. Konsep dan teori tentang perdamaian dunia seringkali 
hanya merupakan cerminan dari kepentingan politik sesaat dari 
pihak-pihak tertentu.

Jika bukan konsep, bagaimana kita bisa berbicara dan mewu-
judkan perdamaian dunia? Apakah ada jalan lain yang mungkin?

Filsafat, Agama, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Seluruh ajaran fi lsafat, agama, ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang tersebar di berbagai peradaban sebenarnya hanya memiliki 
satu tujuan, yakni mewujudkan hidup yang damai dan makmur 
bagi semua makhluk di alam semesta ini. Keuntungan ekonomi dan 
politik hanyalah efek samping dari kedamaian dan kemakmuran 
yang tercipta.

Pemikiran Barat kontemporer juga kental dengan berbagai 
upaya untuk mewujudkan perdamaian dunia, mulai dari perwujudan 
keadilan (John Rawls, Pogge), membentuk komunikasi bermutu 
(Habermas, Appel), sampai dengan hubungan baik antar agama 
(Hans Küng). Di sisi lain, begitu banyak pertemuan internasional 
dilakukan untuk membantu mewujudkan perdamaian dunia.

Namun, seperti diingatkan seorang biksu di Berlin, selama 
masih terjebak pada pendekatan konseptual belaka, kita hanya 
akan sibuk dengan dengan ”konsep” perdamaian dunia. Perdamaian 
dunia yang sebenarnya tidak akan pernah terwujud.
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Melampaui ”Konsep” Perdamaian Dunia

Di titik ini, kita bisa belajar dari pendekatan Yogis dari tradisi 
Hinduisme India. Di dalam tradisi ini, setiap manusia memiliki 
empat jenis kecerdasan, yakni akal budi, identitas, ingatan dan 
kebijaksanaan. (Sadhguru, 2016)

Akal budi adalah bagian dari kecerdasan manusia yang berperan 
untuk memahami alam semesta, demi kepentingan pelestarian diri 
manusia. Konsep dan teori lahir dari akal budi manusia ini.

Ini amat diperlukan. Namun, jika kita terpaku pada akal budi 
saja, kita akan tersesat, dan justru merusak diri kita sendiri, dan 
alam yang melingkupinya. Inilah yang kiranya terjadi sekarang ini.

Identitas adalah jati diri manusia yang selalu melekat dengan 
kelompoknya. Di dalam pemikiran Yogis Hinduisme, identitas 
kelompok adalah sesuatu yang perlu terus dilampaui, sehingga 
orang mampu menyadari dirinya sebagai warga alam semesta.

Perdamaian dunia hanya mungkin, jika orang mampu 
melampaui identitas kelompoknya. Orang lalu bisa melampaui 
konsep lingkungan sosialnya, dan melihat dirinya sebagai warga 
semesta.

Ingatan adalah kumpulan dari pengalaman kita yang sudah 
dicampurkan dengan tafsiran pribadi kita. Seluruh jati diri kita, 
pada dasarnya, adalah kumpulan dari ingatan.

Namun, ingatan tidak pernah mutlak. Ia selalu bersifat subyektif, 
dan dapat dengan mudah berubah, ketika keadaan berubah.

Melampaui konsep berarti orang masuk ke ranah keempat, 
yakni ranah kebijaksanaan. Ini adalah ruang hening tempat segala 
sesuatu di dalam pikiran manusia muncul dan kemudian berakhir.

Ruang hening ini selalu ada sebagai latar belakang dari semua 
pikiran dan emosi yang kita alami. Ia bersifat luas dan menenangkan.
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Ia adalah ruang hening tanpa batas yang bersifat murni. Ketika 
orang bisa berada di ruang ini, ia bisa menghayati kebijaksanaan 
yang sudah selalu berada di dalam dirinya.

Di dalam ruang hening ini, orang akan menemukan kedamaian 
hati. Orang yang damai hatinya tidak akan menyakiti orang lain. 
Inilah unsur terdasar dari perdamaian dunia.

Perdamaian Dunia

Konsep dan teori tentang perdamaian dunia amatlah diperlukan, 
sehingga kita memiliki arah bersama, kemana kita akan menuju. 
Namun, pada dirinya sendiri, ia tidaklah mencukupi.

Menambahkan argumen Hans Küng tentang perdamaian dunia, 
perdamaian dunia hanya mungkin, jika setiap orang menemukan 
kedamaian di dalam hatinya masing-masing. Kedamaian di dalam 
hati hanya mungkin, jika orang bisa menghayati ruang hening di 
dalam hatinya masing-masing.

Ruang hening ini berada sebelum segala konsep, bahasa dan 
teori. Ia bahkan ada, sebelum segala pikiran dan emosi.

Perdamaian dunia tidak akan pernah tercipta, jika orang 
melupakan ruang hening yang selalu ada di dalam hatinya. Inilah 
salah satu pelajaran terpenting dalam hidup kita.
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Epilog: 
Memahami Hukum-hukum Kehidupan

Siapa yang tidak kesal, ketika menyaksikan pengendara yang 
begitu ceroboh di jalan raya, dan sama sekali tidak peduli pada 

peraturan lalu lintas? Siapa yang tidak marah, ketika menyaksikan 
para penegak hukum di Indonesia justru menjadi pelaku pelanggaran 
hukum, dan tidak ada seorang pun yang berani menindaknya?

Padahal, banyak peraturan dibuat untuk menata hidup manusia, 
supaya damai dan aman. Ketika peraturan tersebut dilanggar, yang 
menderita bukan hanya si pelanggar, tetapi juga orang-orang di 
sekitarnya.

Kegagalan untuk mematuhi prinsip-prinsip hidup bersama 
berakar pada ketidaktahuan, atau tiadanya perspektif. Ketika orang 
gagal menjalankan prinsip-prinsip hidup bersama, maka konfl ik 
akan menjadi buahnya.

Pentingnya Perspektif

Pemahaman akan perspektif melibatkan tiga hal. Pertama, orang 
memahami hukum sebab akibat yang bekerja di dalam kenyataan.

Kehidupan di alam semesta ini bukanlah sesuatu yang acak dan 
tanpa arah. Sebaliknya, alam semesta ini mengikuti hukum-hukum 
sebab akibat yang jelas dan pasti.

Ilmu pengetahuan modern telah berhasil mengungkap hal ini, 
sehingga ia bisa melahirkan banyak teknologi yang berguna untuk 
kehidupan manusia. Di dalam metode penelitian ilmiah, hubungan 
sebab akibat dikenal juga sebagai hukum aksi-reaksi, dan hukum 
stimulus-respons.
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Intinya, setiap tindakan pasti memiliki akibat. Inilah hukum 
pertama kehidupan yang perlu dipahami dan dihayati, jika orang 
menghendaki hidup yang damai.

Ia berlaku di berbagai bidang kehidupan, mulai dari kehidupan 
pribadi, hubungan antar manusia, tata ekonomi, tata politik sampai 
dengan gerak bintang-bintang di angkasa luas sana. Dengan kata 
lain, ia bersifat universal.

Dua, orang juga perlu memahami keterkaitan segala sesuatu di 
alam semesta ini. Segalanya mempengaruhi segalanya.

Perubahan di satu tempat akan secara langsung membawa 
dampak pada tempat-tempat lainnya. Jika didalami, orang akan 
sampai pada satu kesadaran, bahwa semuanya adalah satu.

Tiga, orang juga memahami, bahwa segalanya berubah. Ini 
sesuai dengan ajaran kuno dari Herakleitos, pemikir Yunani, bahwa 
segalanya mengalir; orang tidak mungkin menginjakkan kaki di 
sungai yang sama.

Jika orang sadar, bahwa segala sesuatu berubah, maka ia tidak 
akan menggenggam apapun dengan erat di dalam hidup ini. Ia akan 
belajar bersyukur, ketika sesuatu itu ada, dan bersikap rela, ketika 
sesuatu itu pergi.

Tiga hal ini adalah hukum-hukum kehidupan yang mendasar. 
Untuk sampai pada kebijaksanaan dan kebahagiaan, orang perlu 
untuk tidak hanya memahaminya, tetapi juga menghayati serta 
menjalankannya di dalam hidup sehari-hari.

Kebijaksanaan

Penghayatan dan pengamalan hukum-hukum kehidupan akan 
membuat kita menjadi manusia yang bijaksana. Kita tidak akan 
menyakiti orang lain, karena keberadaan orang lain selalu terkait 
dengan keberadaan kita.
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Kita tidak akan melanggar peraturan-peraturan yang penting 
bagi hidup bersama, karena kita sadar, pelanggaran atasnya akan 
membawa penderitaan tidak hanya untuk kita, tetapi untuk orang 
lain. Kita tidak akan melakukan korupsi, karena kita tahu, mencuri 
adalah tindakan yang membawa dampak buruk yang amat besar 
bagi kehidupan bersama.

Semua ini dilakukan, bukan karena paksaan dari luar, karena 
itu sifatnya amat sementara, melainkan dari dalam, yakni dari 
kesadaran dan penghayatan akan hukum-hukum moral. Ini juga bisa 
disebut sebagai moralitas yang bersifat ajeg (sustainable morality).

Ia tidak gampang patah, ketika godaan kenikmatan sesaat, 
harta dan kuasa datang menghadang. Ia bahkan bisa melepas 
dirinya sendiri, ketika keadaan mendesak, seperti misalnya hendak 
memenuhi kepentingan yang lebih tinggi.

Hidup dengan perspektif yang tepat berarti hidup sejalan 
dengan hukum-hukum kehidupan sebagaimana adanya. Inilah jalan 
hidup tertinggi.
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