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SESAL 

seandainya aku remaja 
'kan kugali potensi diri 

kulebur dalam kompetisi 
dan aku menang 

seandainya aku dewasa 
'kan kucipta karya 

dengan segala nuansa 
dan aku bangga 

kini ku renta sudah 
kulihat remaja dan dewasa 
tanpa karya, tanpa karsa 

bahagia semu yang sia-sia.. 

. 
June 06, 2005 

(suarajalanan.com) 
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01. Terbang Bersama Keheningan 
 
BERAT, itulah kata yang bisa mewakili tantangan hidup kekinian. Orang miskin 
dihadang penyakit di sana-sini. Orang kaya alisnya dibikin berkerut oleh berbagai 
masalah. Sebagian malah sudah dipenjara, sebagian lagi menuggu giliran untuk 
beristirahat di tempat yang sama. Manusia biasa menggendong berbagai beban ke 
sana ke mari (dari mencari nafkah, menyekolahkan anak sampai dengan 
mempersiapkan hari tua), pejabat maupun pengusaha juga serupa: senantiasa 
ditemani masalah kemanapun ia pergi. Di desa banyak orang mengeluh, luas tanah 
tetap namun jumlah manusia senantiasa tambah banyak. Sehingga setiap tahun 
memunculkan tantangan penciptaan lapangan kerja. Bila tidak terselesaikan ia bisa 
lari kemana-mana. Dari kejahatan sampai dengan kekerasan. 
 
Digabung menjadi satu, jadilah kehidupan berwajah serba berat di sana-sini. Tidak 
saja di negara berkembang, di negara maju sekali pun tantangannya serupa. 
Kemajuan ekonomi Jepang yang demikian fantastis tidak bisa mengerem angka 
bunuh diri. Kemajuan peradaban Amerika tidak membuat negara ini berhenti menjadi 
konsumen obat tidur per kapita paling tinggi di dunia. Jangankan berbicara negeri 
Afrika seperti Botswana. Rata-rata harapan hidup hanya 30-an tahun. Orang dewasa 
di sana lebih dari 80 persen positif terjangkit HIV. Sehingga menimbulkan pertanyaan, 
"Demikian beratkah beban manusia untuk hidup?" 
 
Ada sahabat yang menghubungkan beratnya hidup manusia dengan hukum 
gravitasinya Newton yang berpengaruh itu. Sudah menjadi pengetahuan publik, 
kalau Newton menemukan hukum ini ketika duduk di bawah pohon apel, dan tiba-
tiba buahnya jatuh. 
 
Sehingga Newton muda berspekulasi ketika itu, ada serangkaian hukum berat (baca: 
gravitasi) yang membuat semua benda jatuh ke bawah. Sahabat ini bertanya lebih 
dalam, "kalau gravitasi yang menarik apel jatuh ke bawah, lantas hukum apa yang 
membawanya naik ke puncak pohon apel?" Dengan jernih ia menyebut "The law of 
levitation" (hukum penguapan). Kalau gravitasi menarik apel ke bawah, penguapan 
menariknya ke arah atas. 
 
Dalam bahasa yang lugas sekaligus cerdas, sahabat ini mengaitkan kedua hukum 
fisika ini ke dalam dua hukum kehidupan: "Hate is under the law of gravity, love is 
under the law of levitation." Kebencian berkait erat dengan gravitasi karena mudah 
sekali membuat manusia hidup serba berat dan ditarik ke bawah. Cinta berkaitan 
dengan gerakan-gerakan ke atas. Karena hanya cinta yang membuat manusia 
ringan dan terbang ke atas. Sungguh sebuah bahan renungan kehidupan yang 
cerdas dan bernas. 
 
Kembali ke soal hidup manusia yang serba berat, tidak ada manusia yang bebas 
sepenuhnya dari masalah. Bahkan ada yang menyederhanakan kehidupan dengan 
sebuah kata: penderitaan! Hanya saja kebencian berlebihan yang membuat semua 
ini menjadi semakin berat dan semakin berat lagi. Ada yang benci pada diri sendiri, 
ada yang membenci orang tua, suami, istri, teman, tetangga, atasan kerja, sampai 
dengan ada yang membenci Tuhan. 
 
Perhatikan wajah-wajah manusia kekinian yang miskin senyum, yang mudah 
tersinggung, yang senantiasa minta diperhatikan, penerimaan bulanan yang serba 
kurang, dan masih bisa ditambah lagi dengan yang lain. Semuanya berakar pada 
yang satu: kebencian! Sehingga mudah dimengerti kalau perjalanan hidup seperti 
buah apel, semakin tua semakin berat dan semakin ditarik ke bawah. 
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Terinspirasi dari sinilah, kemudian sejumlah guru mengurangi sesedikit mungkin 
berjalan dalam hidup dengan beban-beban kebencian. Dan mencoba menarik 
kehidupan ke atas menggunakan sayap-sayap cinta. Semua perjalanan cinta mulai 
dari sini: mencintai kehidupan. Makanya sahabat-sahabat penekun meditasi 
Vipasana berkonsentrasi pada keluar masuknya nafas. Tidak saja karena membuat 
manusia mudah terhubung dengan hidup, tetapi berpelukan penuh cinta dengan 
kehidupan. Dan segelintir penekun Vipasana yang telah berjalan amat jauh, 
kemudian mengalami cosmic orgasm. Semacam orgasme kosmik yang ditandai oleh 
terlihatnya keindahan di mana-mana. Karena semuanya terlihat serba indah, tidak 
ada lagi dorongan untuk mencari jawaban. Bahkan pertanyaan sekalipun sudah 
lenyap dari kepala. Ini yang disebut seorang guru dengan terbang bersama 
keheningan. 
 
Ada yang menyebut ini dengan emptiness. Sebuah terminologi timur yang amat 
susah untuk dijelaskan dengan kata-kata manusia. Namun Dainin Katagiri dalam 
Returning to Silence, menyebutkan: "The final goal is that we should not be 
obsessed with the result, whether good, bad or neutral." Keseluruhan upaya untuk 
tidak terikat dengan hasil. Itulah keheningan. Sehingga yang tersisa persis seperti 
hukum alam: kerja, kerja dan kerja. Dalam kerja seperti ini, manusia seperti matahari. 
Ditunggu tidak ditunggu, besok pagi ia terbit. Ada awan tidak ada awan, matahari 
tetap bersinar. Disukai atau dibenci, sore hari dimana pun ia akan terbenam. 
 
Mirip dengan matahari yang tugasnya berbeda dengan awan dan bintang. Kita 
manusia juga serupa. Pengusaha bekerja di perusahaan. Penguasa bekerja di 
pemerintahan. Pekerja bekerja di tempat masing-masing. Penulis menulis. Pertapa 
bertapa. Pencinta yoga beryoga. Pengagum meditasi bermeditasi. Semuanya ada 
tempatnya masing-masing. Ada satu hal yang sama di antara mereka: "Menjadi 
semakin sempurna di jalan kerja". Soal hasil, sudah ada kekuatan amat sempurna 
yang sudah mengaturnya. Keinginan apalagi kebencian, hanya akan membuatnya 
jadi berat dan terlempar ke bawah. 
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02. Kaya Karena Sederhana 
 
 
Menjadi orang kaya, itulah cita-cita banyak sekali orang. Hal yang sama juga pernah 
melanda saya. Dulu, ketika masih duduk di bangku SMU, kemudian menyaksikan 
ada rumah indah dan besar, dan di depannya duduk sepasang orang tua lagi 
menikmati keindahan rumahnya, sering saya bertanya ke diri sendiri : akankah saya 
bisa sampai di sana?. Sekian tahun setelah semua ini berlalu, setelah berkenalan 
dengan beberapa orang pengusaha yang kekayaan perusahaannya bernilai triliunan 
rupiah, duduk di kursi tertinggi perusahaan, atau menjadi penasehat tidak sedikit 
orang kaya, wajah-wajah hidup yang kaya sudah tidak semenarik dan seseksi 
bayangan dulu. 
 
Penyelaman saya secara lebih mendalam bahkan menghasilkan sejumlah ketakutan 
untuk menjadi kaya. Ada orang kaya yang memiliki putera-puteri yang bermata 
kosong melompong sebagai tanda hidup yang kering. Ada pengusaha yang menatap 
semua orang baru dengan tatapan curiga karena sering ditipu orang, untuk 
kemudian sedikit-sedikit marah dan memaki. Ada sahabat yang berganti mobil 
termewah dalam ukuran bulanan, namun harus meminum pil tidur kalau ingin tidur 
nyenyak. Ada yang memiliki anak tanpa Ibu karena bercerai, dan masih banyak lagi 
wajah-wajah kekayaan yang membuat saya jadi takut pada kekayaan materi. 
 
Dalam tataran pencaharian seperti ini, tiba-tiba saja saya membaca karya Shakti 
Gawain dalam jurnal Personal Excellence edisi September 2001 yang menulis : ?If 
we have too many things we dont truly need or want, our live become overly 
complicated?. Siapa saja yang memiliki terlalu banyak hal yang tidak betul-betul 
dibutuhkan, kehidupannya akan berwajah sangat rumit dan kompleks. 
 
Rupanya saya tidak sendiri dalam hal ketakutan bertemu hidup yang amat rumit 
karena memiliki terlalu banyak hal yang tidak betul-betul diperlukan. Shakti Gawain 
juga serupa. Lebih dari sekadar takut, di tingkatan materi yang amat berlebihan, 
ketakutan, kecemasan, dan bahkan keterikatan berlebihan mulai muncul. 
 
Masih segar dalam ingatan, bagaimana tidur saya amat terganggu di hari pertama 
ketika baru bisa membeli mobil. Sebentar-sebentar bangun sambil melihat garasi. 
Demikian juga ketika baru duduk di kursi orang nomer satu di perusahaan. 
Keterikatan agar duduk di sana selamanya membuat saya hampir jadi paranoid. 
Setiap orang datang dipandang oleh mata secara mencurigakan. Benang merahnya, 
kekayaan materi memang menghadirkan kegembiraan (kendati hanya sesaat), 
namun sulit diingkari kalau ia juga menghadirkan keterikatan, ketakutan dan 
kekhawatiran. Kemerdekaan, kebebasan, keheningan semuanya diperkosa habis 
oleh kekayaan materi. 
 
Disamping merampok kebebasan dan keheningan, kekayaan materi juga 
menghasilkan harapan-harapan baru yang bergerak maju. Lebih tinggi, lebih tinggi 
dan lebih tinggi lagi. Demikianlah kekayaan dengan amat rajin mendorong manusia 
untuk memproduksi harapan yang lebih tinggi. Tidak ada yang salah dengan memiliki 
harapan yang lebih tinggi, sejauh seseorang bisa menyeimbangkannya dengan rasa 
syukur. Apa lagi kalau harapan bisa mendorong orang bekerja amat keras, plus 
keikhlasan untuk bersyukur pada sang hidup. Celakanya, dalam banyak hal terjadi, 
harapan ini terbang dan berlari liar. Dan kemudian membuat kehidupan berlari 
seperti kucing yang mengejar ekornya sendiri. 
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Berefleksi dan bercermin dari sinilah, saya sudah teramat lama meninggalkan 
kehidupan yang demikian ngotot mengejar kekayaan materi. Demikian tidak 
ngototnya, sampai-sampai ada rekan yang menyebut saya bodoh, tidak mengerti 
bisnis, malah ada yang menyebut teramat lugu. Untungnya, badan kehidupan saya 
sudah demikian licin oleh sebutan-sebutan. Sehingga setiap sebutan, lewat saja 
tanpa memberikan bekas yang berarti. 
 
Ada sahabat yang bertanya, bagaimana saya bisa sampai di sana ? Entah benar 
entah tidak, dalam banyak keadaan terbukti kalau saya bisa berada di waktu yang 
tepat, tempat yang tepat, dengan kemampuan yang tepat. Ketika ada perusahaan 
yang membutuhkan seseorang sebagai pemimpin yang cinta kedamaian, saya ada 
di sana. Tatkala banyak perusahaan kehilangan orientasi untuk kemudian mencari 
bahasa-bahasa hati, pada saat yang sama saya suka sekali berbicara dan menulis 
dengan bahasa-bahasa hati. Dikala sejumlah kalangan di pemerintahan mencari-cari 
orang muda yang siap untuk diajak bekerja dengan kejujuran, mereka mengenal dan 
mengingat nama saya. Sebagai akibatnya, terbanglah kehidupan saya dengan 
tenang dan ringan. Herannya, bisa sampai di situ dengan energi kengototan yang di 
bawah rata-rata kebanyakan orang. Mungkin tepat apa yang pernah ditulis Rabin 
Dranath Tagore dalam The Heart of God : ?let this be my last word, that I trust in 
Your Love?. Keyakinan dan keikhlasan di depan Tuhan, mungkin itu yang menjadi 
kendaraan kehidupan yang paling banyak membantu hidup saya. 
 
Karena keyakinan seperti inilah, maka dalam setiap doa saya senantiasa memohon 
agar seluruh permohonan saya dalam doa diganti dengan keikhlasan, keikhlasan 
dan hanya keikhlasan. Tidak hanya dalam doa, dalam keseharian hidup juga 
demikian. Ada yang mau menggeser dan memberhentikan, saya tidak melawan. Ada 
yang mengancam dengan kata-kata kasar, saya imbangi secukupnya saja. Ada 
sahabat yang menyebut kehidupan demikian sebagai kehidupan yang terlalu 
sederhana dan jauh dari kerumitan. Namun saya meyakini, dengan cara demikian 
kita bisa kaya dengan jalan sederhana. 
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03. Merendah Itu Indah 
 
Di satu kesempatan, ada turis asing yang meninggal di Indonesia. Demikian baiknya 
turis ini ketika masih hidup, sampai-sampai Tuhan memberikan kesempatan untuk 
memilih : surga atau neraka. Tahu bahwa dirinya meninggal di Indonesia, dan sudah 
teramat sering ditipu orang, maka iapun meminta untuk melihat dulu baik surga 
maupun neraka. Ketika memasuki surga, ia bertemu dengan pendeta, kiai dan 
orang-orang baik lainnya yang semuanya duduk sepi sambil membaca kitab suci. Di 
neraka lain lagi, ada banyak sekali hiburan di sana. Ada penyanyi cantik dan seksi 
lagi bernyanyi. Ada lapangan golf yang teramat indah. Singkat cerita, neraka jauh 
lebih dipenuhi hiburan dibandingkan surga. 
 
Yakin dengan penglihatan matanya, maka turis tadi memohon ke Tuhan untuk 
tinggal di neraka saja. Esok harinya, betapa terkejutnya dia ketika sampai di neraka. 
Ada orang dibakar, digantung, disiksa dan kegiatan-kegiatan mengerikan lainnya. 
Maka proteslah dia pada petugas neraka yang asli Indonesia ini. Dengan tenang 
petugas terakhir menjawab: 'kemaren kan hari terakhir pekan kampanye pemilu". 
Dengan jengkel turis tadi bergumam: 'dasar Indonesia, jangankan pemimpinnya, 
Tuhannya saja tidak bisa dipercaya!'. 
 
Anda memang tidak dilarang tersenyum asal jangan tersinggung karena ini hanya 
lelucon. Namun cerita ini menunjukkan, betapa kepercayaan (trust) telah menjadi 
komoditi yang demikian langka dan mahalnya di negeri tercinta ini. Dan 
sebagaimana kita tahu bersama, di masyarakat manapun di mana kepercayaan itu 
mahal dan langka, maka usaha-usaha mencari jalan keluar amat dan teramat sulit. 
 
Jangankan dalam komunitas besar seperti bangsa dan perusahaan dengan ribuan 
tenaga kerja, dalam komunitas kecil berupa keluarga saja, kalau kepercayaan tidak 
ada, maka semuanya jadi runyam. Pulang malam sedikit, berujung dengan adu 
mulut. Berpakaian agak dandy sedikit mengundang cemburu. 
 
Di perusahaan malah lebih parah lagi. Ketidakpercayaan sudah menjadi kanker yang 
demikian berbahaya. Krisis ekonomi dan konglomerasi bermula dari sini. Buruh yang 
mogok dan mengambil jarak di mana-mana, juga diawali dari sini. Apa lagi krisis 
perbankan yang memang secara institusional bertumpu pada satu-satunya modal : 
trust capital. 
 
Bila Anda rajin membaca berita-berita politik, kita dihadapkan pada siklus 
ketidakpercayaan yang lebih hebat lagi. Polan tidak percaya pada Bambang. 
Bambang membenci Ani. Ani kemudian berkelahi dengan Polan. Inilah 
lingkaranketidakpercayaan yang sedang memperpanjang dan memperparah krisis. 
 
Dalam lingkungan seperti itu, kalau kemudian muncul kasus-kasus perburuhan 
seperti kasus hotel Shangrila di Jakarta yang tidak berujung pangkal, ini tidaklah 
diproduksi oleh manajemen dan tenaga kerja Shangrila saja. Kita semua sedang 
memproduksi diri seperti itu. 
 
Andaikan di suatu pagi Anda bangun di pagi hari, membuka pintu depan rumah, eh 
ternyata di depan pintu ada sekantong tahi sapi. Lengkap dengan pengirimnya : 
tetangga depan rumah. Pertanyaan saya sederhana saja: bagaimanakah reaksi 
Anda? Saya sudah menanyakan pertanyaan ini ke ribuan orang. Dan 
jawabannyapun amat beragam. 
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Yang jelas, mereka yang pikirannya negatif, 'seperti sentimen, benci, dan sejenisnya 
', menempatkan tahi sapi tadi sebagai awal dari permusuhan (bahkan mungkin 
peperangan) dengan tetangga depan rumah. Sebaliknya, mereka yang melengkapi 
diri dengan pikiran-pikiran positif 'sabar, tenang dan melihat segala sesuatunya dari 
segi baiknya' menempatkannya sebagai awal persahabatan dengan tetangga depan 
rumah. Bedanya amatlah sederhana, yang negatif melihat tahi sapi sebagai kotoran 
yang menjengkelkan. Pemikir positif meletakkannya sebagai hadiah pupuk untuk 
tanaman halaman rumah yang memerlukannya. 
 
Kehidupan serupa dengan tahi sapi. Ia tidak hadir lengkap dengan dimensi positif 
dan negatifnya. Tapi pikiranlah yang memproduksinya jadi demikian. Penyelesaian 
persoalan manapun 'termasuk persoalan perburuhan ala Shangrila' bisa cepat bisa 
lambat. Amat tergantung pada seberapa banyak energi-energi positif hadir dan 
berkuasa dalam pikiran kita. 
 
Cerita tentang tahi sapi ini terdengar mudah dan indah, namun perkara menjadi lain, 
setelah berhadapan dengan kenyataan lapangan yang teramat berbeda. Bahkan 
pikiran sayapun tidak seratus persen dijamin positif, kekuatan negatif kadang muncul 
di luar kesadaran. 
 
Ini mengingatkan saya akan pengandaian manusia yang mirip dengan sepeda motor 
yang stang-nya hanya berbelok ke kiri. Wanita yang terlalu sering disakiti laki-laki, 
stang-nya hanya akan melihat laki-laki dari perspektif kebencian. Mereka yang lama 
bekerja di perusahaan yang sering membohongi pekerjanya, selamanya melihat 
wajah pengusaha sebagai penipu. Ini yang oleh banyak rekan psikolog disebut 
sebagai pengkondisian yang mematikan. 
 
Peperangan melawan keterkondisian, mungkin itulah jenis peperangan yang paling 
menentukan dalam memproduksi masa depan. Entah bagaimana pengalaman Anda, 
namun pengalaman saya hidup bertahun-tahun di pinggir sungai mengajak saya 
untuk merenung. Air laut jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan air 
sungai. Dan satu-satunya sebab yang membuatnya demikian, karena laut berani 
merendah. 
 
Demikian juga kehidupan saya bertutur. Dengan penuh rasa syukur ke Tuhan, saya 
telah mencapai banyak sekali hal dalam kehidupan. Kalau uang dan jabatan 
ukurannya, saya memang bukan orang hebat. Namun, kalau rasa syukur ukurannya, 
Tuhan tahu dalam klasifikasi manusia mana saya ini hidup. Dan semua ini saya 
peroleh, lebih banyak karena keberanian untuk merendah. 
 
Ada yang menyebut kehidupan demikian seperti kaos kaki yang diinjak- injak orang. 
Orang yang menyebut demikian hidupnya maju, dan sayapun melaju dengan 
kehidupan saya. Entah kebetulan entah tidak. Entah paham entah tidak tentang 
pilosopi hidup saya seperti ini. Seorang pengunjung web site saya mengutip Rabin 
Dranath Tagore : 'kita bertemu yang maha tinggi, ketika kita rendah hati'. *** 
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04. Tindakan Kecil Tidak Dikenal   
 
Di kota Liverpool Inggris, tempat John Lennon melahirkan kelompok musik yang 
pernah merubah sejarah dunia, saya pernah mengalami sebuah pengalaman 
kemanusiaan yang amat menyentuh. Setelah antre cukup lama di kantor imigrasi, 
guna memperpanjang visa isteri saya, lebih-lebih setelah mendengar orang di 
antrean depan ditanya dan dimaki sana-sini, hati ini sempat kecut juga. Belum lagi 
ditambah dengan stok tiket return yang batasnya hari itu juga. Plus tidak ada uang 
untuk menyewa hotel kalau terpaksa menginap. Begitu cekaknya keuangan, 
bekalpun membawa dari kota Lancaster yang berjarak sekitar empat jam perjalanan 
kereta api. 
 
Sesampai di depan petugas, saya terangkan maksud kedatangan saya. Ketika 
petugas tahu, bahwa visa yang mau diperpanjang adalah visa isteri, ia bertanya 
apakah saya membawa akte pernikahan. Busyet, saya lupa membawanya. Kalaupun 
saya bawa, pasti ia tidak mengerti karena dalam bahasa melayu. 
 
Saya sudah siap-siap mental dimaki sebagaimana orang Pakistan di depan, atau 
disuruh kembali lain waktu. Tiba-tiba saja saya ingat lagu John Lennon yang berjudul 
Imagine, yang bertutur mengenai mimpi John tentang kehidupan manusia yang 
tanpa agama, bangsa dan atribut lain yang memisahkan. 
 
Di tengah lamunan akan John Lennon tadi, tiba-tiba saya dikejutkan oleh suara 
petugas imigrasi yang menemukan kata Bali sebagai tempat lahir isteri saya di 
pasport. Dengan ekspresi yang amat bersahabat ia bertanya, di bagian mana dari 
Bali ia lahir, apakah kami sekeluarga senang tinggal di Inggris, dan sederetan 
pertanyaan yang sangat menghibur. 
 
Ketika saya tanya balik, kenapa ia demikian bersahabat setelah tahu kami dari Bali, 
petugas tadi menceritakan pengalaman pribadinya yang pernah ditolong orang Bali, 
ketika mengalami kecelakaan saat berwisata di pulau dewata ini. Singkat cerita, 
semua urusan menjadi beres hanya karena ada kata Bali di pasport. 
 
Mirip dengan pengalaman di Liverpool, di Manchester saya juga pernah 
diselamatkan nasib baik. Setelah menempuh penerbangan dari Paris yang 
melelahkan, saya ikuti saja antrean manusia yang ada di depan guna diperiksa 
imigrasi. Setelah pegal berdiri setengah jam, dan akan memperoleh giliran bertatap 
muka dengan petugas imigrasi, baru saya tahu walau saya antre di tempat yang 
keliru. Sebagai warga Indonesia, saya antre di tempat yang ditujukan untuk warga 
masyarakat Eropa. 
 
Padahal, pesawat berikut ke tempat lain mesti take off kurang dari sejam lagi. 
 
Saya sudah pasrah, what will be, will be. Pertama-tama, tentu saja petugasnya 
cemberut melihat tampang saya. Lebih-lebih setelah melihat passport yang berisi 
gambar burung garuda. Namun, karena kesabaran petugas, dibuka juga itu passport 
sambil bertanya, di mana saya tinggal selama di Inggris. Setelah saya jawab dengan 
sebutan desa Galgate di pinggiran kota kecil Lancaster, tiba-tiba wanita di depan 
saya wajahnya sumringah. Dengan akrab dia bercerita tempat lahirnya. 
 
Penduduk desa kecil yang amat bersahabat. Buah apel yang bisa dipetik siapa saja 
oleh penduduk desa Galgate. Orang-orang tua jompo yang penuh senyum dan 
persahabatan tanpa pamrih dan masih banyak lagi yang lain. Dan, tiba-tiba saja 
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petugas imigrasi ini minta saya menunggu sebentar, sementara ia pergi membawa 
passport saya ke counter lain. 
 
Tidak lebih dari tiga menit, ia sudah mengembalikan passport saya lengkap dengan 
stempel imigrasi. Sambil berpesan: sampaikan salam kangen saya buat penduduk 
desa Galgate. 
 
Boleh percaya boleh tidak, saya mengalami kejadian-kejadian seperti ini, dalam 
frekuensi yang cukup sering. Sejumlah rekan Tionghoa yang mengerti petunjuk hoki, 
menyebut saya manusia hoki karena bentuk hidung, telinga dan dagu yang cocok 
dengan ciri-ciri hoki. Sebagai manusia biasa, saya memang memiliki banyak 
kekurangan. Disebut sering suka cerita yang porno dan jorok. Suka 'ngompol' 
(ngomong politik). 
 
Berteriak kalau lagi marah besar di rumah. Wika, Adi dan Suci adalah manusia-
manusia yang paling tahu daftar kekurangan saya. Akan tetapi, sejak umur yang 
sangat kecil, saya dibiasakan oleh seorang kakak, untuk mengumpulkan daftar 
tindakan-tindakan kecil yang tidak bernama. 
 
Tidak dikenal. Tidak dihitung. Namun, berguna buat alam dan orang lain. 
 
Bukan pada tempatnya, kalau saya membeberkan daftar tindakan-tindakan saya di 
kolom ini. Yang jelas, ada semacam kesegaran dalam jiwa, sesaat setelah 
melakukan tindakan-tindakan tidak dikenal dan tidak bernama. Kepala yang pusing, 
tiba-tiba jadi membaik. Kantong cekak yang membuat dahi berkerut, berubah 
menjadi ucapan terimakasih ke Tuhan. Isteri yang tadinya kelihatan seram jadi 
lembut dan cantik. 
 
Banyak hal bisa berubah setelah melakukan tindakan-tindakan model terakhir. 
 
Saya tidak tahu, apa ini sebuah sugesti, atau ada tangan-tangan kekuatan alam 
yang membuatnya demikian. Yang jelas, alam bisa demikian perkasa dan bertahan 
lama, karena bergerak dalam siklus memberi, memberi dan memberi. Rumput hijau 
memberi kesejukan. Matahari membawa energi. Air menghadirkan kehidupan. 
Adakah mereka membutuhkan imbalan lebih? 
 
Belajar dari ini semua, saya berusaha untuk mematikan keran di tempat umum yang 
lupa ditutup orang lain. Membukakan pintu ke orang lain yang tidak dikenal di lokasi-
lokasi publik. Mengembalikan posisi pohon yang roboh. Mengubur kucing yang mati 
digilas mobil orang. 
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05. Hadiah Terbaik Untuk Diri Sendiri 
 
     
Setiap orang pernah mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan. Ada masa sulit 
dalam berumah tangga, kehidupan karir, kesehatan, atau kehidupan pribadi yang 
diguncang badai. Kebanyakan juga setuju kalau masa-masa sulit ini bukanlah 
keadaan yang diinginkan. Sebagian orang bahkan berdoa, agar sejarang mungkin 
digoda oleh keadaan-keadaan sulit. Sebagian lagi yang dihinggapi oleh kemewahan 
hidup ala anak-anak kecil, mau membuang jauh-jauh, atau lari sekencang-
kencangnya dari godaan hidup sulit. 
 
Akan tetapi, sekencang apapun kita menjauh dari kesulitan, ia tetap akan menyentuh 
badan dan jiwa ini di waktu-waktu ketika ia harus datang berkunjung. Rumus besi 
kehidupan seperti ini, memang berlaku pada semua manusia, bahkan juga berlaku 
untuk seorang raja dan penguasa yang paling berkuasa sekalipun. 
 
Sadar akan hal inilah, saya sering mendidik diri untuk ikhlas ketika kesulitan datang 
berkunjung. Syukur-syukur bisa tersenyum memeluk kesulitan. Tidak dibuat sakit 
dan frustrasi saja saya sudah sangat bersyukur. Pelukan-pelukan kebijakan seperti 
inilah yang datang ketika sang hidup sempat membanting saya dari sebuah 
ketinggian. Sakit memang, tapi karena ia sudah saatnya datang berkunjung, dan kita 
tidak punya pilihan lain terkecuali membukakan pintu rumah kehidupan, maka 
seterpaksa apapun hanya keikhlasanlah satu-satunya modal berguna dalam hal ini. 
 
Senyum penerimaan terhadap kesulitan memang terasa kecut di bibir. Dan 
sebagaimana logam yang sedang dibuat menjadi patung indah, kesulitan memang 
terasa seperti semprotan panasnya api mesin las, dihajar oleh palu besar, 
kencangnya cubitan tang, menyakitkannya goresan-goresan amplas kasar, atau 
malah tidak enaknya bau cat yang menyelimuti selu! ruh badan patung logam.  
 
Semua tahu, kalau badan dan jiwa ini kemudian akan menjadi 'patung logam' yang 
lebih indah dari sebelumnya. Tetapi tetap saja ada sisa-sisa ketakutan - dan bahkan 
mungkin trauma - yang membuat kita manusia menghindar dari kesulitan. 
 
Cuma selebar apapun goresan luka yang dibuat oleh kesulitan, ada mahluk yang 
amat berguna dan amat dibutuhkan dalam pengalaman-pengalaman menyakitkan ini, 
ia bernama sahabat. Tidak semua sahabat fasih memberikan nasehat. Tetapi 
dengan kesediaannya untuk mendengar, sinaran mata yang berisi empati, kesediaan 
untuk menjaga rahasia, sahabat menjadi permata berlian yang amat berguna dalam 
keadaan-keadaan ini. 
 
Di rumah saya memiliki seorang sahabat yang amat mengagumkan. Dari segi 
pendidikan formal ia hanya tamatan SMU. Bahkan SMU tempat ia bersekolah dulu 
sudah bubar, sebagai tanda ia bukanlah berasal dari sekolah yang terlalu 
membanggakan. Namun nasehat serta keteladanan hidupnya kadang  
mengagumkan. 
 
Di kantor saya memiliki sejumlah bawahan yang datang sama manisnya baik ketika 
dipuji maupun setelah di! maki. Seorang tetangga menelpon, mengirim SMS dan 
bahkan menyempatkan diri berkunjung ke rumah. Tidak untuk memberikan ceramah, 
hanya untuk mendengar. Seorang sahabat dekat yang memimpin sebuah raksasa 
teknologi informasi bahkan mengatakan bangga menjadi sahabat saya. 
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Ketika tulisan ini dibuat, seorang sahabat lama yang tinggal di Surabaya menelepon, 
tanpa bermaksud menggurui ia mengutip kata-kata indah Confucius 'Manusia salah 
itu biasa, tetapi menarik pelajaran dari kesalahan itu baru luar biasa'. 
 
Apa yang mau saya tuturkan dengan semua ini, rupanya sahabat adalah hadiah 
paling berharga yang bisa kita berikan pada diri kita sendiri. Secara lebih khusus 
ketika kita ditimpa kesulitan yang menggunung. Sehingga patut direnungkan, kalau 
kita perlu menabung perhatian, empati, cinta buat para sahabat. Tidak untuk 
berdagang dengan kehidupan. Dalam arti, memberi dengan harapan agar diberi 
kelak. Melainkan, sebagaimana cerita dan pengalaman di atas, dalam dunia 
persahabatan, dalam memberi kita sebenarnya sudah diberi. Bahkan, setiap sahabat 
yang memberi perhatian dan empati pada sahabat lainnya, ketika itu juga mengalami 
the joy of giving. Ketika itu juga seperti ada beban di bahu yang berkurang jauh 
beratnya. 
 
Ada memang orang yang memiliki banyak sekali teman. Kemana-mana namanya 
dipanggil orang. Cuman, sedikit diantara semua teman yang banyak ini kemudian 
bisa menjadi sahabat. Bercermin dari kenyataan inilah, maka saya lebih 
memusatkan diri untuk mencari dan membina sahabat.  
 
Jumlahnya memang tidak akan pernah banyak. Bahkan ia lebih sedikit dari jumlah 
jari tangan. Cuma sesedikit apapun jumlahnya, sahabat tetap sejenis hadiah terbaik 
yang bisa kita bisa berikan buat diri sendiri. 
 
Mobil mewah memang bisa membawa kita ke tempat jauh lengkap dengan 
gengsinya. Rumah mewah memang bisa meningkatkan kenyamanan tinggal 
sekaligus meningkatkan kelas. Ijazah lengkap dengan gelarnya yang mentereng juga 
bisa meningkatkan percaya diri. Akan tetapi, baik mobil mewah, rumah mewah 
maupun ijazah tidak bisa menghadirkan empati yang menyentuh hati 
 
Di sebuah Sabtu pagi, seorang sahabat yang membaca harian Kompas yang 
memberitakan bahwa saya mengundurkan diri dari jabatan presiden direktur di 
sebuah kelompok usaha amat besar di negeri ini, langsung menelepon saya dari 
tempat yang jauh. Ia berucap sederhana: 'saya bangga jadi teman Anda'. Inilah 
hadiah terbaik yang bisa dihadiahkan ke diri sendiri. Ia tidak dibungkus kado, ia juga 
tidak hanya datang ketika hari raya atau ulang tahun. Ia justru lebih sering datang 
ketika kita amat membutuhkannya. 
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06. Kekayaan Manusia Yang Terbesar     
 
SEORANG sahabat yang mulai kelelahan hidup, pagi bangun, berangkat ke kantor, 
pulang malam dalam kelelahan, serta amat jarang bisa merasakan sinar matahari di 
kulit, kemudian bertanya: untuk apa hidup ini? Ada juga orang tua yang sudah benar-
benar lelah mengungsi (kecil mengungsi di rumah orang tua, dewasa mengungsi ke 
lembaga pernikahan, tua mengungsi di rumah sakit), dan juga bertanya serupa. 
 
Objek sekaligus subjek yang dikejar dalam hidup memang bermacam-macam. Ada 
yang mencari kekayaan, ada yang mengejar keterkenalan, ada yang lapar dengan 
kekaguman orang, ada yang demikian seriusnya di jalan-jalan spiritual sampai 
mengorbankan hampir segala-galanya. Dan tentu saja sudah menjadi hak masing-
masing orang untuk memilih jalur bagi diri sendiri. 
 
Namun yang paling banyak mendapat pengikut adalah mereka yang berjalan atau 
berlari memburu kekayaan (luar maupun dalam). Pedagang, pengusaha, pegawai, 
pejabat, petani, tentara, supir, penekun spiritual sampai dengan tukang sapu, tidak 
sedikit kepalanya yang diisi oleh gambar-gambar hidup agar cepat kaya. Sebagian 
bahkan mengambil jalan-jalan pintas. 
 
Yang jelas, pilihan menjadi kaya tentu sebuah pilihan yang bisa dimengerti. 
Terutama dengan kaya materi manusia bisa melakukan lebih banyak hal. Dengan 
kekayaan di dalam, manusia bisa berjalan lebih jauh di jalan-jalan kehidupan. Dan 
soal jalur mana untuk menjadi kaya yang akan ditempuh, pilihan yang tersedia 
memang amat melimpah. Dari jualan asuransi, ikut MLM, memimpin perusahaan, 
jadi pengusaha, sampai dengan jadi pejabat tinggi. Namun, salah seorang orang 
bijak dari timur pernah menganjurkan sebuah jalan: contentment is the greatest 
wealth.  
 
Tentu agak unik kedengarannya. Terutama di zaman yang serba penuh dengan 
hiruk pikuk pencarian keluar. Menyebut cukup sebagai kekayaan manusia terbesar, 
tentu bisa dikira dan dituduh miring. 
 
Ada yang mengira menganjurkan kemalasan, ada yang menuduh sebagai 
antikemajuan. Dan tentu saja tidak dilarang untuk berpikir seperti ini. Cuma, bagi 
setiap pejalan kehidupan yang sudah mencoba serta berjalan jauh di jalur-jalur 
"cukup", segera akan mengerti, memang merasa cukuplah kekayaan manusia yang 
terbesar. Bukan merasa cukup kemudian berhenti berusaha dan bekerja. 
 
Sekali lagi bukan. Terutama karena hidup serta alam memang berputar melalui 
hukum-hukum kerja. Sekaligus memberikan pilihan mengagumkan, bekerja dan 
lakukan tugas masing-masing sebaik-baiknya, namun terimalah hasilnya dengan 
rasa cukup. 
 
Dan ada yang berbeda jauh di dalam sini, ketika tugas dan kerja keras sudah dipeluk 
dengan perasaan cukup. Tugasnya berjalan, kerja kerasnya juga berputar. Namun 
rasa syukurnya mengagumkan. Sekaligus membukakan pintu bagi perjalanan 
kehidupan yang penuh kemesraan. Tidak saja dengan diri sendiri, keluarga, tetangga 
serta teman. Dengan semua perwujudan Tuhan manusia mudah terhubung ketika 
rasa syukurnya mengagumkan. Tidak saja dalam keramaian manusia menemukan 
banyak kawan, di hutan yang paling sepi sekalipun ia menemukan banyak teman. 
 
Dalam terang cahaya pemahaman seperti ini, rupanya merasa cukup jauh dari lebih 
sekadar memaksa diri agar damai. Awalnya, apapun memang diikuti keterpaksaan. 
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Namun begitu merasa cukup menjadi sebuah kebiasaan, manusia seperti terlempar 
dengan nyaman ke sarang laba-laba kehidupan. 
 
Di mana semuanya (manusia, binatang, tetumbuhan, batu, air, awan, langit, matahari, 
dll) serba terhubung, sekaligus menyediakan rasa aman nyaman di sebuah titik 
pusat. Orang tua mengajarkan hidup berputar seperti roda. Dan setiap pencarian 
kekayaan ke luar yang tidak mengenal rasa cukup, mudah sekali membuat manusia 
terguncang menakutkan di pinggir roda. Namun di titik pusat, tidak ada putaran. 
Yang ada hanya rasa cukup yang bersahabatkan hening, jernih sekaligus kaya. Bagi 
yang belum pernah mencoba, apa lagi diselimuti ketakutan, keraguan dan iri hati, 
hidup di titik pusat berbekalkan rasa cukup memang tidak terbayangkan.  
 
Hanya keberanian untuk melatih dirilah yang bisa membukakan pintu dalam hal ini. 
Hidup yang ideal memang kaya di luar sekaligus di dalam. Dan ini bisa ditemukan 
orang-orang yang mampu mengkombinasikan antara kerja keras di satu sisi, serta 
rasa cukup di lain sisi.  
 
Bila orang-orang seperti ini berjalan lebih jauh lagi di jalan yang sama, akan datang 
suatu waktu dimana amat bahagia dengan hidup yang bodoh di luar, namun pintar 
mengagumkan di dalam.  
 
Biasa tampak luarnya, namun luar biasa pengalaman di dalamnya. Ini bisa terjadi, 
karena rasa cukup membawa manusia pelan-pelan mengurangi ketergantungan 
akan penilaian orang lain. Jangankan dinilai baik dan pintar, dinilai buruk sekaligus 
bodoh pun tidak ada masalah. 
 
Salah satu manusia yang sudah sampai di sini bernama Susana Tamaro. Dalam 
novel indahnya berjudul 'pergi ke mana hati membawamu' ia kurang lebih menulis: 
kata-kata ibarat sapu.  
 
Ketika dipakai menyapu, lantai lebih bersih namun debu terbang ke mana-mana. 
Dan hening ibarat lap pel. Lantai bersih tanpa membuat debu terbang. Dengan kata 
lain, pujian, makian, kekaguman, kebencian dan kata-kata manusia sejenis, hanya 
menjernihkan sebagian, sekaligus memperkotor di bagian lain (seperti sapu). 
Sedangkan hening di dalam bersama rasa cukup seperti lap pel, bersih, jernih tanpa 
menimbulkan dampak negatif. 
 
Manusia lain yang juga sampai di sini bernama Chogyum Trungpa, di salah satu 
karyanya yang mengagumkan (Shambala, The sacred path of the warrior), ia 
menulis: this basic wisdom of Shambala is that in this world, as it is, we can find a good and 
meaningful human life that will also serve others. That is our richness. Itulah kekayaan yang 
mengagumkan, bahwa dalam hidup yang sebagaimana adanya (bukan yang 
seharusnya) kita bisa menemukan kehidupan berguna sekaligus pelayanan 
bermakna buat pihak lain. *** 
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07. Mengubah Cacian Jadi Kekaguman 
 
MENJADI besar tanpa penderitaan sekaligus cacian orang, itulah kemauan banyak 
sekali anak muda. Dan kalau memang kehidupan seperti itu ada, tentu ada terlalu 
banyak manusia yang juga menginginkannya. Sayangnya wajah kehidupan seperti 
ini tidak pernah ada. Sehingga jadilah cita-cita menjadi besar tanpa penderitaan 
hanya sebagai khayalan manusia malas yang tidak pernah mencoba. 
 
Ini serupa dengan khayalan seorang sahabat Amerika yang bertanya: kenapa Yesus 
tidak lahir di Amerika di abad ke-21 ini? Rekan lainnya sesama Amerika menimpali 
sambil bercanda: memangnya ada wanita Amerika yang masih perawan? Namanya 
juga canda, tentu tidak disarankan untuk memikirkannya terlalu serius. Apalagi 
tersinggung. Namun bercanda atau tidak, serius atau sangat serius, kisah-kisah 
manusia kuat dan terhormat hampir semuanya berisi kisah-kisah penuh cacian 
sekaligus penderitaan. Sebutlah deretan nama-nama mengagumkan seperti Nelson 
Mandela, Mahatma Gandhi sampai dengan Dalai Lama. Semuanya dibikin kuat 
sekaligus terhormat oleh penderitaan. 
 
Mandela menjadi kuat dan terhormat karena puluhan tahun dipenjara, disakiti serta 
diasingkan. Sekarang, ia tidak saja dihormati dan disegani namun juga menjadi 
modal demokrasi yang mengagumkan bagi Afrika Selatan. Gandhi besar dan 
menjulang karena terketuk amat dalam hatinya oleh kesedihan akibat diskriminasi 
dan penjajahan. Dan yang lebih mengagumkan, tatkala perjuangannya berhasil, ia 
menolak memetik buah kekuasaan dari hasil perjuangannya yang panjang, lama 
sekaligus mengancam nyawa. 
 
Dalai Lama apa lagi. Di umur belasan tahun kehilangan kebebasan. Menginjak umur 
dua puluhan tahun kehilangan negara. Dan sampai sekarang sudah hidup di 
pengungsian selama tidak kurang dari empat puluh lima tahun. Setiap hari menerima 
surat sekaligus berita menyedihkan tentang Tibet. Lebih dari itu, negaranya Tibet 
sampai sekarang kehilangan banyak sekali hal akibat masuknya pemerintah Cina. 
Namun sebagaimana sudah dicatat rapi oleh sejarah, daftar-daftar kesedihan Dalai 
Lama ini sudah berbuah teramat banyak. Menerima hadiah nobel perdamaian di 
tahun 1989. Setiap kali berkunjung ke negara-negara maju disambut lebih meriah 
dari penyanyi rock yang terkenal. Karya-karyanya mengubah kehidupan demikian 
banyak orang. Sampai dengan julukan banyak sekali pengagumnya yang 
menyimpulkan kalau Dalai Lama hanyalah seorang living Buddha. 
 
Hal serupa juga terjadi dengan tokoh wanita mengagumkan bernama Evita Peron. 
Belum berumur sepuluh tahun keluarganya berantakan karena ayahnya meninggal. 
Kemudian menyambung kehidupan dengan cara menjadi pembantu rumah tangga. 
Bosan jadi pembantu kemudian menjadi penyanyi bar. Dan bahkan sempat diisukan 
miring dalam dunia serba gemerlap ini. Pernikahannya dengan Juan Peron tidak 
mengakhiri penderitaan, malah menambah panjangnya aliran sungai air mata. 
Namun kehidupan Evita Peron demikian bercahaya. Tidak saja di Argentina ia 
bercahaya, di dunia ia juga bercahaya. 
 
Salah satu guru meditasi mengagumkan di Amerika bernama Pema Chodron. Tidak 
saja bahasanya sederhana, pengungkapan idenya juga mendalam. Namun 
kekaguman seperti ini juga berawal dari kesedihan mendalam. Sebagaimana yang ia 
tuturkan dalam When Things Fall Apart, perjalanan kejernihan Pema Chodron mulai 
dengan sebuah kesedihan yang tidak terduga: suaminya mengaku jatuh cinta pada 
wanita lain dan minta segera cerai. Bagi seorang wanita setia, tentu saja ini seperti 
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petir di siang bolong. Namun betapa menyakitkan pun beritanya, hidup harus tetap 
berjalan. 
 
Dari sinilah ia belajar meditasi dari Chogyam Trungpa. Dan ini juga yang 
membukakan pintu kehidupan yang mengagumkan belakangan. Sehingga di salah 
satu bagian buku tadi, Chodron secara jujur mengungkapkan kalau mantan 
suaminya yang di awal seperti mencampakkan hidupnya, ternyata seorang pembuka 
pintu kehidupan yang mengagumkan. 
 
Cerita Thich Nhat Hanh lain lagi. Tokoh perdamaian asli Vietnam ini mengalami 
banyak sekali pengalaman getir ketika perang Vietnam. Kalau soal hampir mati, atau 
hampir diterjang peluru panas sudah biasa. Namun tatkala membawa misi 
perdamaian ke Amerika, ternyata pemerintah Vietnam melarangnya kembali ke 
Vietnam. Dan sejak puluhan tahun yang lalu Thich Nhat Hanh bermukim di Prancis. 
Dan penderitaan serta kesedihan-kesedihan yang mendalam ini juga yang membuat 
nama Hanh demikian dikenal dan menjulang. Pernah dinominasikan sebagai 
pemenang hadiah Nobel perdamaian, dihormati di banyak sekali negara, dan karya- 
karyanya lebih dari sekadar mengagumkan. 
 
Daftar panjang tokoh-tokoh kuat sekaligus terhormat, yang dibuat besar oleh 
penderitaan dan cacian orang masih bisa diperpanjang. Namun semua ini sedang 
membukakan pintu kehidupan yang amat berguna: penderitaan dan cacian orang 
ternyata sejenis vitamin jiwa yang membuatnya jadi menyala. Ini mirip sekali dengan 
judul sebuah buku indah yang berbunyi: Pain, the Gift that Nobody Want. Rasa sakit, 
penderitaan, cacian orang hampir semua manusia tidak menghendakinya. Tidak saja 
lari jauh-jauh, bahkan sebagian lebih doa manusia memohon agar dijauhkan dari 
penderitaan, cacian sekaligus rasa sakit. 
 
Namun daftar panjang kisah manusia seperti Dalai Lama, Pema Chodron sampai 
dengan Thich Nhat Hanh ternyata bertutur berbeda. Hanya manusia-manusia yang 
penuh kesabaran dan ketabahan untuk tersenyum di tengah cacian dan penderitaan, 
kemudian jiwanya menyala menerangi kehidupan banyak sekali orang. 
 
Ternyata, penderitaan dan cacian orang – di tangan manusia-manusia sabar dan 
tabah – bisa menjadi bahan-bahan yang memproduksi kekaguman orang kemudian. 
Persoalannya kemudian, di tengah-tengah sebagian lebih wajah kehidupan yang 
serba instant, punyakah kita cukup banyak kesabaran dan ketabahan? 
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08. Cinta Membuat Kita Bersayap 
     
Entah dari mana datangnya kekuatan, setelah belajar jauh ke negeri orang bertahun-
tahun, membaca ribuan buku, majalah, koran, mengumpulkan pengetahuan lewat 
internet, dicerahkan oleh pergaulan yang demikian luas, diperkaya oleh film yang 
sempat saya tonton, namun bolak-balik saya didamparkan pada puncak ide yang 
bernama cinta. Mirip dengan guru Aikido yang bernama Morihei Ueshiba, yang 
menyebut hanya ada satu puncak yaitu cinta, perjalanan ide saya juga demikian. 
Dari bacaan, pergaulan, maupun tontotan, semuanya berujung pada lorong yang 
bernama cinta. 
 
Demikian juga ketika saya bersama anak-anak menonton film The Theory of 
Conspiracy di HBO suatu malam pertangahan Maret 2000. Film inspiratif yang 
dibintangi Mel Gibson dan Julia Roberts ini, memang dilatarbelakangi oleh dunia 
intelejen yang penuh teka-teki, menantang dan kadang kejam. Mel Gibson dan Julia 
Roberts memang bermain mengagumkan. Namun, yang lebih mengagumkan adalah 
cerita film ini. Untuk tujuan kekuasaan yang penuh kekejaman, kerakusan dan 
keserakahan, Mel Gibson memorinya diacak-acak dan dihancurkan. Kemudian, 
diformat ulang agar ia menjadi seorang pembunuh yang berdarah dingin. Yang 
diharapkan bisa membunuh seorang hakim yang membongkar kasus lama. 
 
Akan tetapi, begitu Mel Gibson siap membunuh sang hakim, ia melihat cinta seorang 
hakim terhadap puterinya (Julia Roberts) yang menawan.Entah cinta sang hakim 
pada puterinya, atau cintaseorang pria kepada seorang wanita, yang jelas seluruh 
energi cinta ini menghentikan energi membunuh Mel Gibson yang penuh dengan 
format penguasa. 
 
Merasa takut dan tidak puas dengan hasil format terhadap Mel Gibson, ia pun dikejar 
dan disiksa. Bahkan sampai mengerahkan seluruh komponen aparat keamanan. 
Sekali lagi, ia selamat berkat sayap yang bernama cinta. Di akhir cerita, secara amat 
romantis Mel Gibson bertutur apik : love gives us wing. 
 
Kalimat apik terakhir ini mengingatkan saya pada sejumlah pengalaman berat. 
Dalam presentasi di depan petinggi-petinggi Citibank Indonesia dari country manager 
sampai dengan semua vice president saya bertemu dengan banyak sekali orang 
pintar dengan jam terbang yang mengagumkan. Demikian juga ketika diajak keliling 
Indonesia oleh Tupper Ware. Saya bertemu dengan banyak manusia yang amat 
beragam. Hal yang sama juga terjadi, ketika melakoni diri menjadi konsultan yang 
harus berhadapan dengan pengusaha-pengusaha sukses yang kaya raya. Ada yang 
sombong, merendahkan, menghina sampai dengan kagum penuh pujian. 
 
Akan tetapi, dengan modal sayap yang bernama cinta, semua itu lewat tanpa 
halangan yang menakutkan. Seorang peserta lokakarya yang amat sarkastis di awal, 
di akhir malah memeluk saya sambil memberikan hadiah sepasang sepatu mahal. 
Kerap saya ragu dan bingung, tanpa usaha yang terlalu keras, bagaimana orang 
yang demikian bermusuhan awalnya menjadi demikian bersahabat. Dalam politik 
perkantoran juga sama. Kepala saya pernah diinjak dan dikencingin orang lain. 
Bahkan ada yang melakukannya di depan umum. Entah dari mana datangnya 
kekuatan, orang-orang seperti ini belakangan tidak sedikit yang menaruh hormat 
yang tinggi. 
 
Dan setelah mendengar pesan Mel Gibson bahwa love gives us wing, saya baru saja 
sadar. Bahwa cinta bisa membuat kita bersayap. Untuk kemudian, terbang tinggi-
tinggi dalam kehidupan. Tidak hanya tinggi dalam prestasi materi, tetapi juga tinggi 
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dalam prestasi spiritual. Lebih dari itu, sebagaimana burung yang bersayap, tubuh 
dan jiwa ini juga menikmati kebebasan yang demikian mengagumkan. Imajinasi, 
inovasi, inspirasi datang demikian mudahnya dalam kehidupan yang bersayapkan 
cinta. 
 
Coba perhatikan lirik lagu Boyzone yang berjudul Every Day I Love You, It's a touch 
when I feel bad, It's a smile when I get mad. Cinta memang bisa demikian memabukkan 
kalau tidak dibingkai dengan kedewasaan dan kearifan. Namun begitu ia berada 
dalam bingkai kedewasaan dan kearifan, ia berfungsi persis seperti sayap besar dan 
tangguh. Dan siap membawa kita kemana saja kita pergi dalam kehidupan. 
 
Bercermin dari filmnya Mel Gibson, pengalaman pribadi saya, maupun lagunya 
Boyzone, akan banyak gunanya kalau kita membanjiri diri kita dengan cinta. Dan ini 
sebenarnya tidak sulit. Energi cinta tersedia demikian melimpah di mana-mana. Istri, 
suami, anak, orang tua, tetangga, alam semesta, Tuhan adalah sumber dan 
sekaligus tempat penyaluran cinta. Kita bisa melakukannya kapan saja dan di mana 
saja baik dengan biaya mahal maupun murah. 
 
Saya menyisakan sebagian kecil makanan di pinggir piring setiap kali makan, 
meletakkan segenggam nasi di pinggir taman rumah agar dimakan oleh burung-
burung gereja yang datang setiap pagi, meletakkan daun talas di kolam ikan agar 
ikan makan dengan lahap, membagi sebagian kecil rejeki ke orang-orang bawah 
yang memerlukan, memberi semampu mungkin ke anak, isteri dan orang tua. Anda 
saya yakin punya cara yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan saya. Mencintai 
juga lebih hebat dibandingkan dengan saya. Namun, jangan pernah lupa, cinta 
membuat kita bersayap. Dan kemudian membuat tubuh dan jiwa ini terbang 
demikian enteng dan ringan. Seperti Mel Gibson yang mengalahkan format teknologi 
yang demikian mengagumkan namun kejam. 
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09. Kendaraan Menuju Kebahagiaan 
 
  
Salah satu dari sangat sedikit buku yang saya baca pelan-pelan sampai habis adalah 
buku Dalai Lama bersama Howard C. Cutter yang berjudul The Art of Happiness. 
Awalnya, buku ini saya baca secara cepat. Akan tetapi, semakin diselami, ia seperti 
menghadirkan kedamaian tersendiri. Seperti berhadapan dengan manusia dengan 
tantangan yang amat besar - bayangkan negerinya dianeksasi Cina dalam waktu 
yang lama - namun masih bisa menyebut diri berbahagia. 
 
Lama sempat saya dibuat tercenung oleh tokoh perdamaian terakhir. Dan 
merasakan sendiri, betapa kecilnya saya di hadapan 'raksasa' kehidupan sehebat 
Dalai Lama. Di manapun kita bertemu tokoh ini, di televisi, di media cetak atau di 
hampir semua kesempatan, kita senantiasa bertemu dengan mimik muka yang serba 
tersenyum. Padahal, kehidupannya - sebagaimana dituturkan Cutter - tidak sedikit 
yang ditandai oleh banjir kesedihan. 
 
Ada seorang rahib Tibet yang disiksa dalam tahanan Cina selama lebih dari dua 
puluh tahun. Orang tua yang menangis karena anaknya dididik di sekolah yang 
menginjak-injak ajaran dan keyakinan orang Tibet. Bayangkan, bangsa Tibet yang 
dalam waktu amat lama meyakini tidak boleh membunuh segala sesuatu yang 
bernyawa, tiba-tiba generasi mudanya disuruh membunuh binatang setiap kali pergi 
ke sekolah. Dan semakin besar hasil bunuhannya, maka semakin besar juga nilainya 
di sekolah. Belum lagi penghancuran tempat-tempat suci bangsa Tibet. 
 
Dirangkum menjadi satu, kehidupan seorang Dalai Lama ditandai oleh banjir 
bandang kesedihan yang demikian dahsyat. Kalau orang biasa seperti saya 
mengalaminya, mungkin ceritanya menjadi amat lain. Sehingga menimbulkan 
pertanyaan besar bagi saya, apa kendaraan dahsyat yang bisa membawa Dalai 
Lama sampai dalam tataran kebahagiaan yang sekarang? Sampai sekarangpun 
saya masih meraba-raba. Yang jelas, sebagai manusia yang hidup di zaman ini, 
tidak sedikit orang menggunakan materi dan hal-hal eksternal lain sebagai 
kendaraan menuju kebahagiaan. Perlombaan materi terjadi di mana-mana. 
 
Lomba model terakhir, tidak hanya monopoli orang kota. Di desapun perlombaan 
terjadi. Dari perlombaan materi sampai dengan perlombaan 'spiritual'. Terutama, 
melalui perlombaan mau disebut paling mengetahui, paling peka dengan sinyal-
sinyal Tuhan dan sejenisnya. Bahkan di pojokan tertentu kehidupan beragama juga 
terjadi perlombaan. Kasus pembunuhan antarumat di Maluku, demikian juga di 
Yugoslavia hanyalah sebagian kecil dari demikian banyak kasus lomba mau disebut 
lebih benar. Maka jadilah kita sekumpulan manusia yang menempatkan 'perlombaan' 
sebagai kendaraan menuju kebahagiaan. Kalau ukurannya adalah pembunuhan 
yang tidak pernah berhenti, kesengsaraan yang meningkat terus, atau kebencian 
meningkat serta kasih sayang yang menyusut, maka boleh dikatakan bahwa 
'perlombaan' sebagai kendaraan menuju kebahagiaan telah gagal membawa kita ke 
sana. 
 
Sebagai orang yang hadir di banyak kesempatan, sering kali saya bertemu manusia 
yang kesepian di keramaian. Atau kelaparan di tengah kekayaan materi yang 
melimpah. Atau malah dihimpit kebencian di tempat ibadah yang suci dan mulia. Dan 
secara jujur harus saya katakan ke Anda, sayapun kadang-kadang ditulari penyakit 
serupa. Serta membuat saya bertanya, dalam struktur sosial seperti apakah kita ini 
sedang hidup? 
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Seorang sahabat sekaligus guru yang sering memberi inspirasi ke saya pernah 
bertutur, dunia pencerahan baru kita temukan kalau kita mulai menemukan orang 
Kristen di Masjid, saudara-saudara Muslim di Vihara, sahabat-sahabat beragama 
Budha di Pura, atau penganut Hindu di Gereja. Tentu saja maksudnya bukan 
kehadiran fisik. Namun kehadiran secara persahabatan. Terutama, persahabatan 
dalam kedamaian dan kebahagiaan. Kalau masih kita merasakan permusuhan dan 
perlombaan kebenaran di tempat ibadah, saya mau bertanya: masihkah kita layak 
untuk berdoa dari tempat suci ini? Kembali ke soal awal tentang kendaraan menuju 
kebahagiaan, bercermin dari ini semua, banyak orang menyimpulkan bahwa 
perlombaan materi, maupun perlombaan kebenaran, bukanlah kendaraan yang tepat 
dalam hal ini. Bahkan, telah terbukti menjerumuskan kemanusiaan ke dalam lembah 
dalam dan mengerikan. 
 
Lantas punyakah kita kendaraan alternatif? 
Bercermin dari kehidupan mulia Dalai Lama, rupanya beliau telah lama tidak 
menggunakan kendaraan sebagaimana disebutkan di atas. Dengan perjalanannya 
keliling dunia, bertutur serta berceramah tentang perdamaian ke siapa saja yang 
mau mendengarkan, bersahabat dengan musuh yang menganeksasi negerinya, ia 
sedang menunjukkan ke kita tentang kendaraan beliau yang amat lain. Di sebuah 
kesempatan ia pernah bertanya ke seorang rahib Budha yang baru saja keluar dari 
penjara Cina selama puluhan tahun. Ketika ditanya, bahaya terbesar yang dihadapi 
ketika rahib tadi berada di penjara, ia menjawab sederhana: kehilangan rasa 
perdamaian dengan bangsa Cina. Anda bebas menyimpulkan semua pengalaman ini, 
namun bagi saya ia memberi inspirasi tentang kendaraan sebagai sarana menuju 
kebahagiaan. Rupanya, kualitas rangkulan kita bersama kehidupan dan orang lain, 
bisa menjadi kendaraan menuju kebahagiaan, yang jauh lebih memadai 
dibandingkan kendaraan manapun. Anda punya kendaraan lain? 
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10. Menanam Bunga Perhatian 
Dalam sebuah kunjungan ke sebuah panti jompo yang serba kecukupan, Ibu Teresa 
pernah memiliki pengalaman yang patut di simak. Kendati kehidupan di panti jompo 
ini tergolong lebih dari cukup, semua orang tua yang tinggal di sini, ketika duduk di 
ruangan untuk menonton tv, bukannya memandang tv, hampir semua mata menatap 
pintu masuk. 
 
Alasan kenapa mereka menatap pintu masuk, karena semuanya berharap akan 
dikunjungi oleh anak, keluarga atau saudara yang bisa memberi mereka perhatian. 
 
Membaca pengalaman ini, saya teringat sedih ke Bapak saya yang tinggal di 
kampung sana. Di umurnya yang sudah berkepala sembilan, setiap sore setelah 
mandi, beliau selalu diminta dipapah dan disediakan kursi untuk duduk di pintu 
masuk rumah. Untuk kemudian, menatap setiap orang yang lewat di jalan satu 
persatu. 
 
Tetangga saya sebelah rumah di Bintaro Jaya juga demikian. Hampir setiap sore 
orang tua yang berjalan dibantu kursi roda ini, duduk di depan rumahnya sambil 
memandangi jalan. 
 
Tadinya, saya tidak tahu apa yang mereka fikirkan, tetapi ketika membaca 
pengalaman Ibu Teresa di atas, ada semacam perasaan berdosa terhadap Bapak 
saya di kampung, demikian juga dengan orang tua sebelah rumah. 
 
Rupanya, mereka amat rindu perhatian. Di umur-umur yang tidak lagi produktif ini, 
setangkai bunga perhatian adalah vitamin-vitamin kejiwaan yang amat dibutuhkan. 
 
Yang jelas, siapapun Anda dan di manapun Anda berada, tua muda, di kota maupun 
di desa, semua memerlukan perhatian orang lain. Sayangnya, banyak orang yang 
amat pelit untuk memberikan bunga perhatian buat orang lain. Tidak sedikit orang, 
hanya meminta untuk diberikan bunga terakhir. Padahal, bunga terakhir berharga 
tidak mahal. Bahkan, kita tidak membelinya. 
 
Dalam ruang lingkup yang lebih besar, alasan ekonomi biaya tinggi sebagai tameng 
ketidakmampuan dalam mensejaterakan karyawan, jauhnya jarak sosial antara 
atasan dengan bawahan, tingginya rasio antara gaji orang di puncak dengan orang 
di bawah, teganya politisi membunuh orang untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, 
atau koruptor yang rela mengkorupsi dana untuk rakyat miskin, adalah rangkaian 
bukti yang bisa membawa saya pada kesimpulan, betapa langkanya orang dan 
pemimpin yang kemana-mana membawa setangkai bunga perhatian. 
 
Memang, ada orang yang memiliki teori, bahwa kalau kita lahir dari masyarakat dan 
keluarga yang miskin perhatian, maka kitapun akan terbentuk menjadi manusia yang 
miskin perhatian juga. 
 
Inilah problemanya. Jika menunggu sampai masyarakat dan keluarga berubah, atau 
organisasi berubah baru kemudian individunya berubah, maka kapan bisa terbentuk 
barisan manusia lengkap dengan bunga perhatian yang indah ? 
 
Ibu Teresa tepat sekali ketika menulis : "We must remember that love begins at home, and we 
must also remember that the future of humanity passes through The Family". 
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Ini berarti, bunga perhatian mesti mulai ditanam, dipupuk dan disemai di rumah. 
Sebab, dari rumahlah bunga indah ini disebarkan. Kenapa mulai dari rumah, sebab 
masa depan kemanusiaan berjalan melalui institusi keluarga. 
 
Bercermin dari sini, kadang saya dihinggapi perasaan berdosa. Sebab, semenjak 
merangkap menjadi eksekutif, konsultan, pembicara publik dan penulis, sering kali 
meninggalkan rumah pada hari Senen pagi dan pulang Jumat malam. Kendati setiap 
hari saya menelepon ke rumah, merayu isteri beberapa menit, bercanda dengan 
anak-anak, minta dibelikan oleh-oleh apa, dan seterusnya, tetapi tetap ada sesuatu 
yang kurang. 
 
Putera saya yang bungsu, sering kali meminta makan di pangkuan saya tatkala saya 
juga makan. Wika puteri semata wayang saya, semangat sekali setiap kali saya 
sampai di rumah. Adi, putera kedua saya, sering kali merengek ke supir agar diajak 
ikut menjemput saya di bandar udara. Semua itu, membuat perasaan berdosa dalam 
diri ini. Bagaimanakah saya akan menanam bunga perhatian dalam keluarga yang 
amat saya cintai ini? Kadang, saya berharap memiliki waktu empat puluh delapan 
jam sehari. Sempat teringat petuah teman untuk meningkatkan kualitas bukan 
kuantitas hubungan dengan anak. Atau mengkompensasinya dengan materi. 
 
Akan tetapi, tetap tidak bisa memberikan kompensasi. Apapun bayarannya, setiap 
anak mendambakan Papanya ikut bermain dengan mereka. Menaikkan layang-
layang yang ingin diterbangkan. Menendang bola yang gawangnya mereka jaga. 
Menggambarkan kelinci dalam kertas yang anak-anak sediakan. 
 
Menjemput puteri saya di sekolah yang sedang sombong-sombongnya memamerkan 
Papanya serta mobilnya, mengantar Adi berenang, menaikkan layang-layang, serta 
bermain game sepuasnya, atau mengajak Komang berjalan-jalan dan menjawab 
semua keingintahuannya, atau menemani isteri sehari penuh dan memenuhi 
keinginannya, adalah serangkaian mimpi yang jarang bisa saya penuhi. Serangkaian 
kegiatan, yang sebenarnya bisa membuat pohon bunga perhatian tumbuh di mana-
mana di rumah. 
 
Sering kali saya dibuat iri oleh tetangga yang amat rajin menemani anaknya naik 
sepeda berkeliling komplek. Ada juga yang setiap pagi memandikan anjing 
kesayangan sang anak, menuntun anak sampai gerbang sekolah, mengajari mereka 
naik sepeda. Lebih iri lagi, kalau di bandar udara saya bertemu seorang suami yang 
menggandeng isterinya dengan penuh kemesraan. 
 
Semacam lahan subur untuk bunga perhatian, bukankah akan membahagiakan 
sekali jika kita bekerja di sebuah organisasi yang diisi oleh manusia-manusia yang 
saling memperhatikan? ***** 
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11. Menemukan Harta Karun Termahal 
 
Salah satu jenis film tontonan yang kerap saya lihat dulu ketika berumur masih amat 
muda, adalah perjalanan sejumlah orang mencari harta karun di tempat yang amat 
jauh. Menarik, seru dan menegangkan, itulah alasan kami ketika itu duduk di bioskop 
atau di depan tv ber jam-jam. Menarik, karena menghadirkan pengalaman perjalanan 
yang disertai pemandangan daerah pedalaman yang indah. Seru, sebab disertai 
adegan-adegan yang susah ditebak arahnya. Menegangkan, terutama karena 
serangkaian tantangan berat senantiasa menghadang di depan mata. 
 
Ketika itu, tidak pernah terbayangkan sedikitpun kalau perjalanan hidup ini amat 
serupa dengan perjalanan mencari harta karun. Menarik, tentu saja karena 
pemandangan-pemandangan yang hadir di depan mata demikian bervariasi. 
Demikian menarik dan asiknya, sampai-sampai ada banyak sekali orang yang tidak 
sadar kalau satu tahun sudah berlalu. Atau tiba-tiba baru sadar kalau umur sudah 
tua, terutama setelah melihat putera-puteri beranjak dewasa. Disamping 
mengasikkan, ada tidak sedikit manusia yang amat takut kematian. Apa lagi 
sebabnya kalau bukan karena daya tarik sang hidup yang demikian memikat. 
Disamping menarik, perjalanan sang hidup juga seru, sebab tidak jarang terjadi kita 
harus ‘berperang’ dengan banyak kekuatan. Ada perang melawan diri sendiri, ada 
perang melawan ketidakjujuran, ada perang melawan ketertindasan, dan masih 
banyak lagi perang lainnya. Dan terakhir tentu saja juga menantang, secara lebih 
khusus karena tidak seorangpun tahu bagaimana persisnya wajah masa depan. 
Tiba-tiba tanpa persiapan memadai ia hadir di depan mata. 
 
Bedanya, kalau dalam film-film di atas, jelas dan tegas harta karunlah yang 
digunakan sebagai sasaran buruan. Dalam perjalanan kehidupan, sasaran 
buruannya disamping berbeda dari satu orang ke orang yang lain, juga bergerak dan 
berubah sejalan dengan kedalaman renungan masing-masing. 
 
Ada memang sekumpulan manusia yang seluruh hidupnya hanya digunakan mencari 
harta dan tahta. Dan bahkan sampai di ujung kehidupanpun masih menangisi harta 
yang ditinggalkan. Di bagian lain, ada juga manusia yang sama sekali tidak perduli 
akan harta dan tahta. Satu-satunya yang ia perdulikan hanyalah perjalanan menuju 
Tuhan. Di antara dua kutub ekstrim ini, kadang ada sisa-sisa renungan yang tercecer. 
Sekaligus menghadirkan pertanyaan mendasar, apakah yang kita cari dalam 
perjalanan hidup yang demikian melelahkan ini? 
 
Bagaimana tidak melelahkan, saya menghabiskan hampir dua puluh tahun duduk di 
bangku sekolah formal. Bergelut dengan kehidupan kerja hampir enam belas tahun. 
Berkelana dalam kehidupan pernikahan yang banyak godaan telah delapan belas 
tahun. Tidak sedikit di antaranya diwarnai air mata kesedihan, perang hati nurani, 
bahkan kadang mengancam nyawa. Dalam rangkaian perjalanan seperti ini, sangat 
layak kalau bertanya ulang, apa yang kita cari? 
 
Entah sampai di tataran pemahaman mana perjalanan Anda sejauh ini, tetapi 
semakin saya selami dan dalami, semakin saya tahu kalau hidup adalah sebuah 
perjalanan ke dalam diri. Berbeda dengan harta karun yang harus kita cari, dan 
membawa kemungkinan terbukanya sebuah penemuan, harta karun kehidupan ada 
pada proses belajar. Ya sekali lagi ada pada proses belajar. Bukan pada tujuan 
akhirnya. Ini penting untuk dipahami dan didalami, karena perjalanan menemukan 
diri sendiri adalah sejenis perjalanan yang tidak mengenal garis finish. 
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Karena tidak ada titik akhirnya inilah, maka saya menaruh banyak hormat kepada 
sejumlah pilosopi timur yang menekankan pentingnya hidup di hari ini (living in the 
now). Tidak sekadar hidup berfoya-foya dan menghabiskan kenikmatan tentunya. 
Melainkan, hidup penuh kesadaran dan rasa syukur. Pada kesempatan lain, saya 
memang pernah mengutip tingkatan-tingkatan manusia ala seorang sahabat 
pengusaha. Dari manusia bodoh, pintar, licik sampai dengan manusia beruntung. 
Dan konon manusia beruntunglah yang tidak bisa dikalahkan oleh manusia licik. 
 
Bercermin pada pentingnya hidup penuh kesadaran di hari ini, ada manusia yang 
lebih berbahagia dibandingkan manusia yang beruntung, yakni manusia yang tidak 
lagi terikat pada apapun. Ketika dipuja karena berada di atas, ia yakin harta dan 
tahtalah yang dipuja orang. Tatkala dihina karena jatuh ke lumpur kehidupan, 
ketiadaan harta dan tahta yang membuatnya jadi demikian. Dengan kata lain, diri ini 
yang sebenarnya tidaklah pernah disentuh pujian dan makian. Oleh karena itu, 
kenapa mesti gembira ketika dipuji dan menangis ketika dimaki? Demikianlah pilihan 
sikap manusia-manusia langka yang sudah bebas dari keterikatan. 
 
Tidak ada satu kekuatanpun yang bisa mendikte orang jenis terakhir. Ketika sibuk 
dalam kerja ia menikmati kerjanya dengan suka cita. Tatkala PHK menghadang ia 
habiskan waktunya untuk belajar pilosopi dan agama. Mana kala anak-anak masih 
kecil, kita ajak mereka hidup dalam tawa dan canda. Dan bila mereka sudah besar 
dan mandiri, kalau dibantu hidup syukur, kalau tidak dibantu bisa jadi jalan hidup 
sudah seperti itu. 
 
Dalam hidup yang tidak lagi dibelenggu keterikatan, yang ada hanyalah kebebasan 
dan keikhlasan di depan Tuhan. Entah Anda setuju entah tidak, sampai dengan 
perjalanan hidup saya sekarang, inilah berkah dan harta karun terbesar yang pernah 
diberikan ke saya. Dengan kerendahan hati di depan Tuhan, saya hanya bisa 
berucap lirih: "terima kasih Tuhan!". 
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12. Mesin-Mesin Pembuat Manusia   
     
 
Dulu, ketika masih melanjutkan studi di Lancaster Inggris, dan mendalami sebuah 
bidang yang bernama the social construction of technology, banyak sahabat dan 
profesor yang meragukan kalau bidang ini memiliki masa depan yang meyakinkan. 
Entah dari mana datangnya keyakinan saat itu, saya cuek saja dengan keraguan 
sahabat-sahabat di atas. Sekian tahun setelah semua itu berlalu, ternyata pilihan 
saya tidak keliru. Di tahun-tahun terakhir, saya berhadapan dengan antrean panjang 
undangan menjadi nara sumber di bidang teknologi informasi (TI). Bukan karena 
saya seorang pakar TI, tetapi karena segi sosial dari teknologi menarik minat banyak 
sekali orang. 
 
Ini juga terjadi ketika Microsoft Indonesia meluncurkan produk baru mereka dengan 
nama Microsoft XP awal Juni 2001. Di depan ratusan pimpinan puncak perusahaan 
serta manusia-manusia TI, saya harus bertutur tentang pergeseran-pergeseran 
peran TI dalam komunitas manusia. Sebagaimana pernah saya tulis sebelumnya, 
terjadi pergeseran yang amat meyakinkan, dari fungsi TI yang paling tradisional 
dalam bentuk supporting function kemudian menuju automating, informating, 
reformatting dan kemudian enlightening. 
 
Bagi saya fungsi-fungsi supporting, automating, informating, secara meyakinkan 
sedang berlalu dan siap-siap untuk lenyap dari peredaran. Dan tanpa kesadaran 
yang meyakinkan, umat manusia sedang diformat ulang (reformatting) oleh TI. Lihat 
cara kita bekerja, cara kita hidup, cara anak-anak kita berpacaran, semua dirubah 
secara meyakinkan oleh TI. 
 
Saya mengelola sebuah perusahaan dengan dua ribu orang karyawan di Jawa 
Tengah dan sebuah perusahaan konsultan di Jakarta, serta melaksanakan tugas 
sebagai pembicara publik di banyak kota, plus hobi harus menulis tujuh tulisan dalam 
sebulan. Semua itu tidak hanya berjalan relatif tanpa hambatan, tetapi bergerak dari 
satu kemajuan menuju kemajuan yang lain. 
 
Di satu kesempatan harus menunaikan tugas sebagai anak yang harus menengok 
orang tua di kampung yang tidak dijangkau telepon di Bali Utara sana, toh semua 
pekerjaan dan kegiatan di atas bisa berjalan. Tidak ada dunia kiamat kalau kantor 
ditinggalkan seminggu lebih. Bahkan kerap tidak ada bawahan yang tahu kalau saya 
berada di kampung sana. 
 
Ini baru cara kerja. Cara hidup saya berubah total oleh TI. Menelepon isteri di rumah 
– terutama karena hampir setiap minggu terbang meninggalkan Jakarta – hampir 
dilakukan setiap hari. Puteri saya kerap mengirim pesan-pesan SMS yang 
menyejukkan. Putera saya yang kedua kadang mengirim ‘bunga’ lewat e-mail. 
Sebelum pulang melakukan synchronize terhadap personal digital assistant, 
kemudian mengerjakan semua sisa e-mail di tengah kemacetan Jakarta. Sehingga 
sampai di rumah, kepala sudah kosong dengan pekerjaan, kemudian hanya 
memikirkan anak-anak dan anak mertua. 
 
Cara anak-anak kita berpacaran diformat lain lagi oleh teknologi. Dulu, ketika saya 
berpacaran dengan seorang wanita yang sekarang sudah menjadi Ibunya anak-anak, 
setiap Sabtu malam harus datang bertamu, bercakap-cakap seperlunya denga calon 
mertua, dan seterusnya. Sekarang, tidak sedikit anak-anak remaja yang berpacaran 
dengan cara chatting. Tidak keluar rumah, hanya duduk di depan komputer, namun 



Gede Prama ______________________________________________ 

rasgani@yahoo.com.....................................................         .     …..............................................................pdl, Nov 2006  27

jangan pikir tidak ada resiko. Kata-kata yang digunakan, tidak sedikit kata-kata kotor 
yang tidak pernah digunakan orang tua mereka dulu. 
 
Dalam totalitas, TI sudah menjadi serangkaian mesin yang sedang membuat kita. 
Tanpa kesiapan yang memadai, merekalah yang akan menguasai kita. Bukan tidak 
mungkin, kalau suatu saat TI akan menjadi pemerintah komunitas manusia. Dan 
celakalah kita dibuat oleh teknologi yang kita buat ini. 
 
Oleh karena kekhawatiran inilah, kemudian saya mengajak banyak sahabat-sahabat 
TI untuk masuk ke enlightening function of IT. Di mana, TI tidak saja perlu kita 
‘nikahi’, tetapi juga digunakan sebagai sumber-sumber yang bisa mencerahkan 
hidup dan kehidupan. Sebut saja situs-situs internet yang mengajarkan Yoga, 
meditasi, atau pengetahuan-pengetahuan agama. Dan lebih dari sekadar 
menghadirkan pengetahuan-pengetahuan yang mencerahkan, kemanjaan-
kemanjaan yang dihadirkan TI (sebagai contoh Microsoft XP yang baru diluncurkan), 
bisa memberi kita banyak waktu untuk beryoga, meditasi, pergi ke Mesjid, Gereja 
atau memberi kita lebih banyak waktu untuk melakukan refleksi. 
 
Saya bisa melakukan meditasi setidak-tidaknya dua kali sehari, menemui anak dan 
isteri setiap hari dari tempat yang amat jauh sekalipun, dan bisa mengerjakan 
pekerjaan apapun tanpa batas ruang dan waktu yang terlalu mengganggu. Dan 
semua itu bisa dilakukan, karena ada dukungan-dukungan TI. Maka dari itulah, 
sejalan dengan Compaq yang menempatkan TI sebagai inspiration technology, saya 
menempatkannya sebagai enlightening technology. Sebagai kendaraan untuk 
mencapai tujuan-tujuan hidup yang mencerahkan. Dengan semakin banyak waktu 
untuk keluarga, membaca, bermeditasi, beryoga – dan ini sangat dimungkinkan oleh 
kehadiran TI, bukankah hidup dan kehidupan kemudian membawa kemungkinan 
pencerahan yang lebih tinggi?. Dan yang lebih penting lagi, dengan cara itu, kita bisa 
mengurangi kemungkinan dibuat ulang oleh mesin-mesin yang bernama teknologi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gede Prama ______________________________________________ 

rasgani@yahoo.com.....................................................         .     …..............................................................pdl, Nov 2006  28

13. Hati Penuh Dengan Inspirasi 
 
Menyusul diluncurkannya kaset saya dengan judul ‘Memimpin Dengan Hati’, ada 
banyak sekali undangan seminar, wawancara dan talk show dengan tema ini yang 
datang ke saya. Dari radio, televisi, media cetak sampai rapat-rapat di perusahaan 
besar, semuanya amat dan teramat tertarik dengan topik ini. Di kelompok usaha 
Ciputra –di mana saya kerap diundang– untuk pertama kali Bapak Ir. Ciputra 
bersedia mendengarkan penuturan saya sampai habis. Dan di akhir presentasi, 
mengajak saya bertutur bagaimana beliau sering kali diselamatkan oleh suara-suara 
sang hati. Demikian juga dengan ratusan audiens yang menghadiri seminar saya di 
Surabaya. Mereka seperti terbius dengan ide-ide yang bersumber pada sang hati. 
 
Mungkin ada yang mengkernyitkan alisnya tanda tidak percaya, demikian juga saya 
ketika pertama kali menuliskan cerita tentang nyanyian-nyanyian sang hati. Ada 
semacam keraguan, adakah orang yang tertarik dengan topik-topik ini ? Namun di 
luar dugaan, ternyata ada banyak sekali orang yang dahaga mendengarkan suara-
suara hati. Seperti mau bertutur ke kita, ada tidak sedikit orang yang mulai 
menyadari batas-batas egoisme, induividualisme, dan materialisme untuk kemudian 
kembali ke hati. 
 
Mungkin ada yang bertanya, kenapa mesti hati? Izinkan saya mengajak Anda masuk 
ke dalam dunia wacana yang agak lain. Wacana kepemimpinan – sejauh ini – terlalu 
banyak diwarnai oleh ayunan bandul otokratik-demokratik. Seolah-olah tidak ada 
dunia di luar bandul tadi. 
 
Mirip dengan ayunan, kepemimpinan siapapun senantiasa berayun. Tergantung 
pada keadaan yang sedang dihadapi. Sudah menjadi tugas setiap ayunan kalau ia 
harus berayun. Hanya saja, kita sering lupa kalau ayunan manapun memerlukan 
fondasi yang kokoh. Sebab, tanpa fondasi terakhir, ayunan manapun akan roboh. 
Dan kembali ke soal kepemimpinan, tidak ada fondamen yang lebih kokoh dari 
fondamen yang bernama sang hati. 
 
Lebih dari sekadar kokoh, sejumlah pemimpin yang memimpin dengan hati, bahkan 
bisa berkuasa selamanya – sekali lagi selamanya. Sebutlah nama-nama seperti 
Mahatma Gandhi dan George Washington. Raganya sudah lama tidak lagi bersama 
kita. Tetapi ide dan tata nilai kepemimpinannya masih hidup sampai dengan 
sekarang. Bukan tidak mungkin malah akan hidup selamanya. 
 
Terinspirasi dari sinilah, kemudian saya mencoba menelusuri sebuah lorong yang 
agak lain: hati. Tidak langsung membuat jadi kaya raya tentunya. Tidak juga 
mendadak sontak jadi hebat. Tetapi ada kesejukan, kedamaian, dan bisa jadi malah 
pencerahan. Untuk kemudian, berpelukan rapi dengan hidup dan kehidupan. Dan 
dalam pelukan-pelukan terakhir, ada yang mengandaikan kalau tubuh dan jiwa ini 
mulai bersayap. Terbang dan pergilah dia ke tempat yang jauh. Dan kepemimpinan, 
ia bukanlah sebuah perkara yang terlalu sulit. Dalam banyak keadaan, ia mengalir 
lentur persis seperti aliran air di sungai. 
 
Kerap ada yang bertanya, adakah cara yang bisa membuat sang hati rajin bernyanyi? 
Saya tidak berpretensi bisa mengajari Anda dalam hal ini. Namun, rekan saya punya 
sebuah cerita tentang kereta yang ditarik lima kuda. Mirip dengan tubuh dan jiwa ini 
yang ditarik ke mana-mana oleh panca indera. Mulut mau makan enak. Mata mau 
melihat yang indah-indah. Demikian juga unsur-unsur panca indera yang lain. Dalam 
tubuh dan jiwa yang sepenuhnya ditarik oleh panca indera, jangankan 
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mendengarkan suara-suara hati, tubuh dan jiwa lari ketakutan, menyeramkan dan 
tanpa tujuan. 
 
Belajar dari sini, siapa saja yang mau mendengarkan suara-suara hati, sudah 
saatnya belajar mengendalikan kelima kuda yang bernama panca indera. Saya 
memulainya dengan mengendalikan mulut, terserah Anda memulianya dari mana. 
Pengendalian terakhir penting, paling tidak untuk mulai mengendalikan keliaran 
panca indera, kemudian diikuti oleh hadirnya keheningan dan kekhusukan. Lebih dari 
sekadar menghadirkan keheningan dan kekhusukan, begitu panca indera 
terkendalikan, energi-energi yang terbuang percuma oleh panca indera bisa 
dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih berguna. Terutama untuk pergi 
menelusuri lorong-lorong sang hati. 
 
Sekali seseorang pernah sampai di lorong terakhir, dan mengetahui indah dan 
nikmatnya berada di sana, bukan tidak mungkin enggan kembali ke lorong-lorong 
lain. Ia tidak hanya indah dan menakjubkan. Melainkan juga penuh dengan pohon 
dan bunga-bunga inspirasi. Ide, imajinasi, fantasi bukanlah sesuatu yang sulit 
ditemukan di sana. Ia bertaburan di setiap pojokan ke mana mata menoleh. Seorang 
sahabat bahkan pernah bertutur, kalau kita bisa bertemu Tuhan di sana. 
 
Coba kita renungkan kembali, dari mana pemimpin-pemimpin kaliber seperti 
Mahatma Gandhi, George Washington, Ibu Theresa, Lady Diana, Dalai Lama, 
Konosuke Matsushita memperoleh inspirasi sehingga kehidupannya begitu bersinar 
bagi orang lain ? Bukankah ia memperolehnya dari perjalan di lorong-lorong sang 
hati ? Bukankah orang-orang ini bisa disebut berkuasa selamanya? 
 
Kalau kekuasaan saja bisa mereka genggam selamanya, apa lagi hal-hal kecil 
lainnya. Untuk itulah, saya masih terus rajin mengajak diri untuk sesering mungkin 
masuk lorong-lorong sang hati. Belum sempurna tentunya. Tetapi cukup memberikan 
inspirasi bagi sebuah hidup yang penuh keheningan. Anda tertarik? 
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14. Menuju Kesempurnaan Dengan Kesejatian 
 
Entah karena faktor perjalanan pemahaman, atau karena faktor masukan dari orang 
lain, belakangan ada keindahan dan kesenangan tersendiri kalau saya bertutur 
melalui jalur cerita, lelucon, anekdot dan sejenisnya. Tidak hanya pendengar dan 
pembaca yang memberi respon positif, sayapun menikmati sekali pembicaraan yang 
keluar dari mulut ini melalui jalur-jalur ini. Mungkin benar apa yang pernah ditulis 
seorang pemikir India yang bernama Bhagawan Vyasa – sebagaimana dikutip salah 
satu serial buku Chicken Soup For The Soul – bahwa jembatan yang 
menghubungkan manusia dengan kebenaran bernama cerita. 
 
Oleh karena alasan terakhirlah, kemudian ada kesibukan tambahan dalam hidup 
saya belakangan ini : mengumpulkan dan mengolah cerita. Dari sekian cerita yang 
sudah terkumpul dan telah digunakan sebagai kendaraan pemahaman buat 
pembaca dan audiensi, ada sebuah cerita yang terbukti bisa menggugah hidup 
banyak orang. Ia berkisah tentang seorang kaya raya yang baik hati dan memiliki 
empat isteri. 
 
Di suatu pagi orang kaya tadi didatangi oleh sang kematian. Dengan sopan mahluk 
terakhir berucap begini: ‘Bapak yang baik hati, atas utusan Tuhan kami ditugaskan 
untuk menjemput. Cuman, karena kebaikan hati Bapak selama hidup, diizinkan oleh 
Tuhan untuk membawa satu di antara empat isteri Bapak’. Dengan tersenyum orang 
kaya ini memohon waktu untuk menemui keempat isterinya satu persatu. 
 
Yang pertama dipanggil tentu saja isteri keempat. Seorang wanita muda yang cantik, 
dengan tubuh yang menawan, rambut panjang yang terurai dan tentu saja 
senyumnya yang indah dan manis. Namun, betapa terkejutnya orang kaya tadi 
mendengar jawaban terhadap ajakan untuk menemani suaminya ke dunia kematian. 
Wanita cantik tadi menolak ajakan suaminya dengan kata-kata kasar dan sarkastis. 
 
Setelah menangis sambil menyesali hidupnya, orang kaya tadi memanggil isteri 
ketiga dengan ajakan yang sama. Wanita ini menjawab dengan bahasa yang lebih 
sopan : ‘maafkan kanda, saya hanya bisa menemani kanda sampai di sini saja’. 
Kalau tadi seperti diterjang petir rasanya, kali ini Bapak kaya tadi seperti dihempas 
air bah. Lagi-lagi ia menangis menyesali seluruh hidupnya. Dengan semangat 
hampir putus asa, ia menemui isteri kedua dan mengemukakan ajakan yang sama. 
Isteri kedua menjawab lebih sopan lagi: ‘saya akan temani kanda, namun hanya 
sampai di liang lahat’. Sehingga tidak ada pilihan lain kecuali memanggil isteri 
pertama. Dan takjubnya, kendati isteri pertama tidak terlalu diperhatikan, jarang 
diajak makan, bahkan sering disakiti, dengan tersenyum wanita yang pipinya sudah 
penyok dan merah-merah ini menjawab begini: “saya akan menemani kanda sampai 
kapanpun dan sampai di manapun”. 
 
Ilustrasi tentang empat isteri di atas, sebenarnya ilustrasi tentang isteri dan suami 
kehidupan. Semua orang memiliki empat isteri (suami) kehidupan. Isteri keempat 
yang paling seksi, paling menarik, menghabiskan paling banyak waktu, sehari-hari 
bernama harta dan tahta. Ia memang sejenis isteri yang menyita paling banyak 
waktu dan tenaga dalam hidup. Dalam kehidupan banyak orang, lebih dari separuh 
waktu dan tenaga teralokasi ke sini. Dan sebagaimana cerita di atas, siapa saja yang 
memperuntukkan waktu dan tenaga hanya untuk harta dan tahta, pasti menyesali 
kehidupannya di gerbang kematian. 
 
Isteri ketiga yang juga mengkonsumsi waktu dan tenaga cukup banyak bernama 
tubuh atau badan kasar. Ini juga menghabiskan uang yang tidak sedikit. Dan jangan 
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lupa, isteri yang ini hanya bisa menghantar kita sampai di tempat dan waktu di mana 
kita dipanggil sang kematian. Setelah itu, ia kita kembalikan ke pihak yang 
meminjamkan badan ini. Isteri kedua – yang hanya bisa menghantar kita sampai di 
liang lahat – adalah isteri, suami, putera-puteri serta kerabat dekat kita di rumah. 
Sesetia-setianya mereka, hanya akan bisa menemani kita sampai di kuburan saja. 
Setelah itu, mereka hanya menangis sambil kembali ke kehidupan masing-masing. 
 
Dan isteri kita yang paling setia dan akan menemani kita kemanapun kita pergi, dan 
apapun yang kita lakukan terhadapnya ia hanya mengenal kesetiaan, kesetiaan dan 
kesetiaan, ia bernama sang jiwa. Atau, dalam sejumlah tradisi disebut dengan kata 
kesejatian. 
 
Sayangnya, kendati ia yang paling setia, dalam keseharian ia juga yang paling jarang 
kita perhatikan. Dalam banyak kehidupan, ia malah kerap disakiti. Kebencian, 
kemarahan, permusuhan dan sejenisnya adalah serangkaian kegiatan yang 
memukuli sang jiwa. Kalau isteri kedua (badan kasar) kita beri makan setiap hari, kita 
hanya memberi makanan sang jiwa sekali-sekali saja. Ada bahkan yang tidak pernah 
memberikan makanan pada jiwanya. Dan kalau makanan badan kasar kita harus beli 
dan membayarnya, makanan sang jiwa dalam bentuk cinta, cinta dan cinta, ia 
tersedia gratis dalam jumlah yang tidak terbatas. 
 
Kembali ke cerita awal tentang perjalanan menuju kesempurnaan, hanya isteri 
pertamalah yang bisa membawa kita ke sana. Bedanya dengan isteri-isteri lain yang 
egois, ia selalu mengingatkan kita bahwa jiwa bisa sehat walafiat kalau ketiga isteri 
yang lain juga kita perhatikan secara seimbang. Tertarikkah Anda untuk hidup 
dengan jalan-jalan kesejatian? 
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15. Bicara Baik Atau Diam 
 
Ada sejenis kecemburuan tersendiri kalau saya melihat seorang pelukis sedang 
melukis. Melalui kegiatan bercakap-cakap dengan diri sendiri, seorang pelukis 
kemudian mengungkapkan hasil percakapan tadi ke dalam sebuah lukisan. 
Sehingga bagi siapa saja yang cukup peka untuk memaknai karya seni, ia bisa 
menerka percakapan apa yang terjadi di balik banyak lukisan. 
 
Agak berbeda dengan pelukis di mana lukisanlah salah satu hasil percakapannya 
dengan diri sendiri, kita manusia biasa memiliki juga hasil dari percakapan panjang 
kita bersama diri sendiri. Dan hasil yang paling representatif adalah badan yang kita 
bawa kemana-mana selama hidup. Atau kalau mau lebih dalam, jiwa adalah salah 
satu hasil lain dari percakapan jenis terakhir ini. 
 
Dilihat dalam bingkai berpikir seperti ini, hidup ini isinya serupa dengan kegiatan 
melukis. Bedanya dengan pelukis, kita sedang melukis diri kita sendiri. Mirip dengan 
pelukis, ada aspek yang disengaja ada juga aspek yang tidak disengaja. Dan 
percakapan adalah kuas, kertas, warna yang menjadi bahan-bahan kita dalam 
melukis. Dalam tingkat penyederhanaan tertentu, apapun yang kita percakapkan 
dengan diri sendiri akan memberikan warna terhadap lukisan (baca : wajah) kita 
sendiri. 
 
Coba Anda perhatikan orang-orang yang suka sekali bicara negatif. Dari ngerumpi 
kejelekan orang lain, iri, dengki, menempatkan orang lain dalam posisi tidak pernah 
benar, sampai dengan suka berkelahi dengan banyak orang. Perhatikan badan dan 
sinar mukanya, bukankah berbeda sekali dengan orang lain yang percapakannya 
lebih banyak berisi hal-hal yang positif ? 
 
Lebih dari sekadar memiliki wajah berbeda, orang yang isi percakapannya hanya 
dan hanya negatif, juga berhobi memproduksi penyakit yang akan dihadiahkan pada 
tubuhnya sendiri. Berbagai jenis penyakit siap menawarkan diri secara amat suka 
rela kepada orang-orang jenis ini. Dari penyakit fisik sampai dengan penyakit psikis. 
Di luar kesengajaan mereka, atau bersembunyi di balik ‘kesenangan’ sesaat, orang-
orang seperti ini sedang memukul, menusuk dan bahkan menghancurkan badan dan 
jiwanya. Kalau kemudian lukisan kehidupannya berwajah hancur lebur, tentu bukan 
karena sengaja dihancurkan orang lain. 
 
Dalam bingkai renungan seperti ini, layak dicermati kembali bagaimana persisnya 
kita bercakap-cakap dengan diri sendiri setiap harinya. Entah ketika di depan cermin, 
entah tatkala berhadapan dengan banyak perkara, entah di manapun kita selalu 
bercakap-cakap dengan diri sendiri. Tidak hanya sejak bangun pagi sampai tidur 
malam kita melakukan percakapan, bahkan ketika tidurpun kita bercakap-cakap 
dengan diri sendiri. 
 
Kalau semuanya bisa digerakkan dari tataran kesadaran semata, semua orang 
hanya mau bercakap-cakap yang positif saja. Sayangnya, kekuatan di balik 
percakapan tidak saja berada di wilayah kesadaran. Ia juga berakar dalam pada 
wilayah-wilayah di luar kesadaran. Di sinilah letak tantangannya. Orang-orang yang 
terlalu lama memformat lukisannya dengan percakapan-percakapan negatif, tentu 
dihadang tantangan yang lebih besar. Demikian juga sebaliknya. 
 
Akan tetapi, seberapa besarpun tantangannya, pilihan diserahkan ke kita, akankah 
kita membuat lukisan diri sendiri yang berwajah indah, atau bopeng mengerikan di 
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sana-sini. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, percakapan memang 
kendaraan yang amat menentukan dalam hal ini. 
 
Seorang sahabat jernih pernah memberikan pedoman amat sederhana dalam hal ini : 
speak good, or be silent. Bicaralah hal-hal yang baik saja, kalau tidak bisa diamlah. 
Tampaknya terlalu sederhana, tetapi menangkap esensi yang paling esensi. 
Sekaligus memberikan kompas, ke arah mana perjalanan percakapan sebaiknya 
dilakukan. 
 
Tertawa tentu saja boleh dan bahkan sehat. Namun tertawa dengan cara 
mentertawakan kekurang fisik orang lain tentu saja layak untuk dikurangi. Waspada 
dan hati-hati juga tidak salah, namun curiga apa lagi menuduh orang lain tanpa bukti 
mungkin perlu rem yang menentukan dalam hal ini. Demikian juga ketika melihat 
kekurangan orang lain, atau juga kekurangan diri sendiri. Serakah misalnya, kenapa 
tidak dibelokkan menjadi serakah belajar dan berusaha. Kebiasaan mumpung 
sebagai contoh lain, mumpung berkuasa kenapa tidak segera menjadi contoh dari 
hidup yang lurus dan bersih. Iri hati juga serupa, bisa saja energi-energi iri hati 
digunakan sebagai mesin pendorong kemajuan yang amat menentukan. Bentuk 
tubuh yang tidak menarik sebagai contoh lain, kenapa tidak digunakan sebagai 
cambuk untuk mengembangkan kecantikan dari dalam diri. 
 
Dari serangkaian contoh ini, yang diperlukan sebenarnya kesediaan untuk 
senantiasa berdisiplin di dalam diri. Terutama disiplin untuk mendidik mulut dan 
pikiran, serta membelokkan setiap energi negatif ke tempat-tempat yang lebih 
produktif. Kalau ada yang menyebutnya susah, tentu saja tidak salah. Karena mirip 
dengan lukisan indah yang senantiasa dihasilkan pelukis dengan penuh perjuangan, 
demikian juga dengan lukisan kehidupan. Kita hanya perlu mengingat sebuah 
kalimat sederhana : bicaralah yang baik, atau diam sekalian. Dan atas rahmat Tuhan 
lukisan kehidupanpun mungkin berwajah lebih menarik. Setidaknya, itulah yang 
sedang saya percakapkan dengan sang diri ketika tulisan ini dibuat. 
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16. Kesederhanaan Yang Paling Mencerahkan 
  
Tanggal 7 Desember 2001 adalah salah satu hari yang "khusus" dalam hidup saya. 
Disebut khusus, karena di hari itu saya dilantik menjadi orang nomer satu (CEO) 
sebuah holding company yang membawahi sekumpulan perusahaan yang sempat 
menjadi perdebatan panas di negeri ini. 
 
Mirip dengan ketika pertama kali seorang sahabat mendekati saya agar bersedia 
menjadi pioneer, saat pelantikanpun masih ada perasaan mendua: apakah ini berkah 
atau musibah? Lebih-lebih keesokan harinya, harian Kompas memberitakannya 
dengan tulisan besar di halaman ekonominya. Maka berdatanganlah telepon dan 
pesan-pesan SMS yang mesti dilayani satu per satu. Umumnya, hampir semua 
sahabat mengucapkan selamat, sekaligus berpesan hati-hati. Namun, segelintir 
sahabat dekat mengirimkan berita duka cita: ‘ikut berduka cita akan diangkatnya 
Gede Prama di posisi baru’. Terutama karena mereka khawatir saya bisa kehilangan 
kejernihan dan kejujuran. 
 
Sebagai manusia biasa yang masih memiliki kekuatan emosi di dalam sini, keraguan 
memang kadang datang sebagai pengunjung. Demikian juga ketika hari khusus di 
atas tiba. Akan tetapi, di salah satu keheningan meditasi, ada serangkaian ide yang 
sempat terlintas di kepala. ‘Ketakutan adalah sejenis ketidakyakinan kepada Tuhan’, 
demikian ide itu melayang-layang dibawa pikiran. 
 
Dalam cahaya kesadaran seperti ini, saya hanya bisa berjalan tegak ke depan, plus 
sebuah kata klise yang teramat sering saya kutip: ikhlas. Seorang sahabat penyiar di 
radio Female Jakarta, mengirim SMS: ‘Tugas ini memang berat, tapi dengan sayap-
sayap cinta dan keikhlasan, Anda akan bisa menyelesaikannya’. 
 
Entah bagaimana Anda bisa menarik manfaat dari kejadian ini, namun bagi saya ini 
adalah sebuah momentum besar untuk melakukan perenungan dalam keheningan. 
Lama sempat saya bertanya pada sang keheningan, apa pesan-pesan yang mau 
dihadirkan di balik semua ini. Rupanya, sebuah ide lama muncul di kepala: ‘tidak 
sombong ketika di atas, tidak bersedih tatkala di bawah, itulah kesederhanaan 
kehidupan yang amat mencerahkan’. 
 
Ternyata saya diingatkan lagi akan pentingnya kembali ke azas yang paling dasar : 
‘tidak sombong ketika di atas, tidak bersedih tatkala di bawah’. Siapa saja meresapi 
prinsip terakhir secara amat mendalam, pikirannya bersinar terang benderang. Tidak 
saja bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi siapa saja yang berada di dekatnya. 
 
Mirip dengan matahari yang menyinari alam semesta, demikianlah pikiran yang 
sudah berakar dalam pada kesederhanan kehidupan tadi. Persoalannya kemudian, 
bagaimana menanamkan semua ini ke dalam akar-akar kesadaran. Masih belajar 
dari matahari, ada satu ciri menarik matahari yang layak direnungkan dalam hal ini. 
Matahari mendalami sekali apa yang disebut seorang guru Yoga sebagai the art of 
letting go. Seni membiarkan semuanya berlalu secara alami. Lihatlah matahari, ia 
senantiasa menjalankan tugasnya. Seperti mengajarkan ke kita setiap hari, tugas 
kita hanya melaksanakan tugas. Sisanya, membiarkan semuanya berjalan melaui 
hukum-hukum alami. 
 
Sayangnya, kita manusia kerap serakah. Ketika sedang di atas, ingin agar 
kedudukan di atas ini bertahan selamanya. Tatkala di bawah memohon ke Tuhan 
agar semuanya cepat berlalu. Keserakahan macam inilah yang menjadi musuhnya 
kejernihan dan pencerahan. Bercermin dari sini, kalau banyak orang menghabiskan 
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hampir semua waktunya dengan tangan mengepal (baca: mempertahankan apa 
yang ada di tangan dan berjuang untuk selalu mendapat), mungkin ada saatnya 
untuk membuka tangan. Bukan untuk membuang-buang apa yang sudah kita miliki, 
melainkan merelakan dan mengikhlaskan alam bekerja dengan rumusan-
rumusannya sendiri. 
 
Ada yang mengartikannya dengan sikap pasrah yang pasif. Tentu saja ini perlu 
diluruskan. Sebab the art of letting go terletak pada sektor hasil, bukan dalam usaha. 
Menyangkut usaha, tidak ada pilihan lain kecuali berusaha sekuat tenaga. Begitu ia 
sudah dilakukan secara maksimal, bukalah tangan, biarkan sang alam bekerja dalam 
hukum-hukumnya sendiri. 
 
Ada tidak sedikit orang dan sahabat – terutama yang suka ngotot terhadap 
kehidupan – yang ragu, akankah cara hidup demikian bisa membuahkan hasil atau 
tidak. Tentu saja tergantung pada apa yang kita sebut dengan hasil. Kalau 
pengertian tentang hasil adalah materi yang banyak dalam jangka pendek, keraguan 
tadi bisa dimaklumi. Apa lagi kalau tidak perduli sama sekali pada dampak-dampak 
jangka panjang. Cuman kalau ukuran hasilnya adalah kedamaian dalam jangka 
panjang, baik ke dalam maupun ke luar, cara-cara seperti ini layak untuk 
dipertimbangkan. 
 
Kehidupan Anda adalah pilihan Anda sendiri. Kemana Anda berbelok adalah hak 
Anda sendiri. Dengan tidak ada maksud membelokkan Anda, apa lagi memaksa 
Anda untuk ikut saya, kehidupan saya ditandai oleh banyak sekali monumen rasa 
syukur. Dari yang besar sampai yang kecil. Dan setiap menoleh ke jalan-jalan di 
belakang, hampir setiap belokan isinya adalah monumen rasa syukur. Dan jika ada 
yang bertanya, apa kendaraan yang saya gunakan, ya itu tadi, saya sedang 
mendidik diri untuk tidak sombong ketika di atas, dan tidak bersedih tatkala di bawah. 
Sebagaimana roda berjalan, bukankah tidak ada yang namanya keadaan permanen 
untuk senantiasa di atas? Lagian, kalau sudah ikut lentur berputar bersama sang 
roda, bukankah di atas dan di bawah sama indah dan nikmatnya? 
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17. Penuh Keberuntungan Selamanya 
 
 
Dulunya, ketika baru saja menginjakkan kaki di dunia bisnis, bagi saya sungguh 
sebuah pengalaman yang mengejutkan. Bayangkan, dengan gaya anak Bali yang 
sering tersenyum, tidak boleh menonjol, kepala diinjak-injak orang hampir setiap hari. 
Ada calon atasan yang baru memberikan pekerjaan beberapa menit sebelum pulang, 
untuk kemudian membuat saya buru-buru, dan pada akhirnya membuat penilaian 
terhadap kinerja saya jadi buruk. Ada orang lama yang iri hati, kemudian di depan 
umum menjewer telinga. Ada pengusaha yang menggunakan saya sebagai bumper 
agar atasan cepat keluar. Dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman sejenis. 
 
Yang jelas, lama saya sempat kesepian dalam keramaian di dunia bisnis. Sehingga 
pernah lari mencari habitat baru sebagai dosen di salah satu program MBA di 
Jakarta. Dan ternyata habitat baru sama saja dengan yang lama. Dari sinilah asal 
muasal untuk terbang sendiri di dunia penulis, pembicara publik dan konsultan. 
Namun, manusia bisa berusaha dan ternyata Tuhanlah yang menentukan. Aliran air 
kehidupan lagi-lagi membawa saya sebagai pegawai perusahaan – kendati di 
tingkatan kehidupan yang jauh lebih tinggi. Dan kesepian yang samapun datang lagi 
menjumpai. 
 
Mungkin karena kesabaran untuk senantiasa berjalan dan mencari inilah, membuat 
Tuhan membukakan pintu lain. Di dunia bisnis, di mana kepintaran dan kelicikan 
berperang setiap hari, ternyata masih menyediakan tempat-tempat teduh dan sejuk. 
Saya merasa amat beruntung, karena pertama kali mengenal dunia kerja di tempat 
yang disemai dan dibesarkan Konosuke Matsushita. Seorang pengusaha yang 
meramu dan menggabungkan bisnis dengan kecintaan mendalam akan kedamaian 
dan kemanusiaan. 
 
Melalui kegiatan interaksi sebagai pembicara publik, saya bertemu dengan Hari 
Darmawan (pendiri sekaligus ketua kelompok usaha Matahari), Sudamek AWS 
(komandan kelompok usaha Garuda Food), Chairul Tanjung (pendiri dan pemilik 
kelompok usaha Para yang memiliki Bank Mega dan Trans TV) dan sejumlah 
pengusaha kaya yang berhasil. Dan kehadiran mereka membuat saya tidak lagi 
merasa kesepian seorang diri. Sebab, masih ada cukup banyak orang yang berhasil 
dengan jalan-jalan lurus yang penuh cinta dan kasih sayang. 
 
 
Di sebuah kesempatan sama-sama menjadi pembicara seminar, Chairul Tanjung 
pernah menyebutkan beberapa tingkatan kualitas manusia. Manusia bodoh, 
demikian ia berbicara khas dengan suara lantangnya, dikalahkah manusia pintar. 
Manusia pintar sering kalah oleh manusia licik. Dan manusia licik tidak bisa 
mengalahkan manusia beruntung. Dengan kata lain, manusia beruntunglah termasuk 
manusia dengan kualitas yang tidak terkalahkan. 
 
Sinyalemen Chairul Tanjung ini sempat menghentak kesadaran saya. Sebab, di luar 
kesadaran, di banyak kesempatan saya teramat sering diselamatkan oleh 
‘keberuntungan’. Ya sekali lagi keberuntungan. Sebagai orang yang lahir biasa-biasa 
saja, sulit menyebut diri sebagai manusia pintar. Dan kehidupan tanpa cukup bekal 
kepintaran ini dipagari lagi oleh nilai dan norma tidak boleh licik. Teorinya, orang 
seperti saya ini sudah menjadi keset yang diinjak-injak orang di banyak kesempatan. 
Nyatanya, kenyataan bertutur lain. 
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Semua ini mengingatkan saya pada penulis buku The Body Feng Shui. Di mana 
keberuntungan mudah sekali datang pada tubuh dan jiwa yang sering disirami 
kemuliaan-kemuliaan. Saya memang masih jauh dari status mulia, namun tetap saja 
sang keberuntungan sering datang. Dan belakangan, bertemu dengan 
keberuntungan-keberuntungan yang lebih menjernihkan dan membahagiakan. 
Terutama setelah berkenalan dengan karya-karya yang berbau Zen, Yoga, meditasi. 
 
Dalam karya-karya jenis terakhir, hidup digambarkan seperti aliran air di sungai. 
Sebelah pinggir kali bernama kesenangan, sebelahnya lagi bernama kesedihan. 
Sebagaimana kehidupan yang sebenarnya, ada saatnya kita terhenti di pinggir kali 
kesenangan, ada kalanya terhenti di pinggir kali kesedihan. Apapun nama dan jenis 
pinggir kalinya, tidak perduli kita sedang senang atau sedih, sang hidup akan 
senantiasa berjalan. Sehingga, siapa saja yang memusatkan perhatian pada 
pemberhentian sementara di pinggir kali, ia pasti tidak puas. Sebab, pinggiran kali 
hanyalah bentuk lain dari kesementaraan. Keabadiaan, demikian keberuntungan-
keberuntungan terakhir mengajarkan ke saya, ada dalam kenikmatan untuk mengalir 
dengan sang perubahan. 
 
Dalam keheningan kesadaran seperti ini, saya (dan juga Anda?) memang tidak 
pernah lahir dan tidak akan pernah mati. Yang mati dan lahir hanyalah tubuh. Dan 
diri ini yang terus mengalir tidak mengenal kamus kelahiran dan kematian. Sama 
dengan air yang mengalir di sungai, yang tidak hilang dibawa matahari, maupun 
tidak hilang ditelan bumi, ia menghadirkan gemercik-gemercik kegembiraan. 
 
Ketika tulisan ini dibuat, saya memang banyak dipuji dan dilayani. Dan saya paham, 
jabatan dan atribut-atribut sejenislah yang membuatnya demikian. Suatu saat ketika 
atribut itu tidak ada, bukan tidak mungkin makian dan kebencian yang datang. Dan 
ini juga ditujukan pada ketiadaan atribut. Dan diri saya yang mengalir memang tidak 
pernah disentuh pujian dan makian. Jadi kenapa mesti tertawa ketika dipuja, dan 
kenapa juga mesti berhenti bernyanyi ketika dimaki? Bukankah keduanya tidak 
ditujukan pada diri ini yang terus mengalir?. 
 
Terimakasih Tuhan karena sudah membawa saya pada keberuntungan setinggi ini. 
Sebuah tingkatan yang tidak lagi memerlukan kepintaran, apa lagi kelicikan. 
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18. Managing The Herat Capital 
 
 
Bisa jadi, benar kata sejumlah sahabat jernih, sejarah adalah cara sang kehidupan 
berpetuah ke kita. Jika saja, setiap manusia cermat mengamati bentangan sejarah 
yang demikian panjang, mungkin tidak ada putaran sejarah yang kembali ke tempat 
semula. Mungkin sejarah akan bergerak seperti spiral misalnya, atau malah ditandai 
oleh gerakan yang kebanyakan naik. 
 
Sebut saja modal kemajuan sebagai contoh. Modal material semata, oleh sejarah 
sudah diberitahu jauh-jauh hari, kalau jauh dari cukup untuk sebagai pendorong 
kemajuan. Namun, tetap saja ada penguasa dan pengusaha yang mau lari di atas 
roda-roda modal material semata. Tidak hanya Indonesia, hampir semua negara 
berkembang ditandai oleh kekeroposan perekonomian terutama karena bertumpu 
pada modal material semata. Belakangan, munculnya mega skandal seperti Enron 
dan Worldcom di AS bahkan membuka tabir, bahkan di negeri maju sekalipun, modal 
material semata tidak cukup. 
 
Lebih dari sekadar keropos, sejumlah negara bahkan tidak maju-maju hanya karena 
berkonsentrasi pada modal material seperti utang semata. Sebagian negara bahkan 
dililit lingkaran setan hutang tanpa mengenal batas waktu kapan berakhirnya. Ada 
juga negara dan perusahaan yang justru runtuh di tengah limpahan modal material 
semata. Sebab, di tengah limpahan materi kemudian orang hanya berebut uang dan 
kekuasaan. Lupa tugas-tugas lain yang lebih penting. 
 
Di tengah-tengah keterbatasan modal material seperti inilah, kemudian hadir modal 
intelektual. Di mana intelek, teknologi, rasionalitas berada memimpin di depan. 
Hadirnya teknologi informasi dan teknik-teknik manajemen masuk dalam kategori ini. 
Untuk alasan inilah hadir organisasi yang berbasiskan intelektualitas di mana-mana. 
On line organization, mobile corporation, e-banking, m-insurance belum lagi 
termasuk flat organization, knowledge based corporation semuanya termasuk bagian 
dari menyongsong modal intelektual. 
 
Fundamental dalam modal intelektual ini, semuanya dihubungkan melalui jejaring 
yang bernama intelektualitas. Lebih pintar, lebih cerdas, lebih cepat, lebih cermat 
dan kata lebih lainnya adalah standar dan ukuran-ukuran keberhasilan. Di sini juga 
muncul kata benchmarking, di mana kemajuan orang lain menjadi ukuran kita dalam 
berlari. Competition juga muncul dan berkembang pesat dalam hal ini. Apapun dan 
bagaimanapun caranya, kemenangan dalam persaingan mutlak didapatkan. 
 
Untuk alasan itulah maka teknologi, pengetahuan, cara dan teknologi mengelola 
diburu dan dikejar kemana-mana. Ada yang rela membelinya dengan harga yang 
amat mahal. Bisnis konsultan berkembang seperti jamur di musim hujan dalam hal 
ini. Demikian juga dengan usaha memata-matai lawan. Ia tidak lagi dilakukan secara 
malu-malu. 
 
Demikian dahsyatnya peran modal intelektual, banyak pemilik modal material yang 
mencium bau kemajuan ini. Maka bergabunglah dua modal ini sebagai mesin 
kemajuan. Hasilnya memang dahsyat. Lompatan-lompatan memang terjadi di mana-
mana. Tidak hanya lompatan prestasi perusahaan, lompatan prestasi bangsa juga 
terjadi. Ingat, sebelum krisis, Asia disebut sebagai kawasan dengan lompatan 
prestasi yang mengagumkan. Di kawasan ini juga muncul pengusaha-pengusaha 
dadakan yang muncul mengagetkan. Jumlah kekayaan bank, tiba-tiba 
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menggelembung demikian cepatnya tidak bisa diketahui dari mana sumbernya. 
Pengusaha-pengusaha baru tiba-tiba secara mengagetkan muncul ke permukaan. 
 
Dan sebagaimana telah dicatat rapi oleh sejarah, semua yang serba dadakan ini 
kemudian runtuh tanpa sepenuhnya bisa dijelaskan. Setelah runtuh, bahkan 
membukakan luka-luka lebar yang berbahaya. Dari sinilah, timbul pemikiran untuk 
mencari another source of capital. Dan the heart capital, layak dipikirkan dalam hal 
ini. 
 
Agak berbeda dengan pemuja-pemuja modal material dan modal intelektual yang 
menempatkan the heart capital sebagai rem kemajuan, sebenarnya modal alternatif 
ini berwajah jauh lebih luas dari sekadar rem. Dalam kerangka sederhana, hati bisa 
bermuara pada dua hal: kekuatan dan kebijaksanaan. 
 
Pada tataran hati sebagai sumber kekuatan, hati menjadi sumber energi bagi 
hadirnya strong will. Mahatma Gandhi, Bunda Theresa, Konosuke Matsushita adalah 
sebagian contoh bagaimana hati menjadi sumber energi yang amat mengagumkan. 
Mengacu pada pengalamannya Mahatma Gandhi, bahkan penjajah terkuatpun bisa 
diusir oleh kekuatan yang datang dari dalam hati. Bercermin pada pengalaman 
Konosuke Matsushita, sebuah toko elektronika bisa ditransformasikan menjadi 
kekuatan multi nasional yang mengagumkan. Inilah yang kerap saya sebut dengan 
light of will. Sebab kekuatan hati telah menjadi cahaya penerang bagi banyak upaya 
penciptaan kemudian. 
 
Pada tahap hati sebagai sumber kebijaksanaan, muncul light of sacred. Sinar-sinar 
sakral yang suci. Pada tahapan tertentu, tidak tertutup kemungkinan melalui sinar-
sinar jenis ini manusia bisa bertemu the co-creator of life. Bila itu terjadi, doa tidak 
lagi berarti rangkaian permintaan. Melainkan hanyalah konfirmasi dari apa yang 
didoakan. Berbeda dengan tahapan sebelumnya, tahap ini ditandai oleh banyaknya 
energi-energi keikhlasan di depan sang kehidupan. Bahkan, banyak sahabat jernih 
mengungkapkan, kalau keikhlasan adalah ujungnya setiap pengetahuan manusia. 
 
Sekilas dari penjelasan ini tampak muncul semacam paradoks. Sebab, di satu sisi 
hati memproduksi strong will, di lain sisi ia menghasilkan enormous capacity of 
acceptance. Dan memang demikianlah hakekat kehidupan. Orang Cina 
menggambarkannya dengan Yin-Yang. Dan berbeda dengan banyak pengetahuan 
yang menempatkannya dalam posisi saling berseberangan (baca: dualitas), bahkan 
ada yang berani memberinya sebutan paradoks (salah satunya Naisbitt), sebenarnya 
keduanya hadir sebagai dua hal yang saling berpelukan dan saling melengkapi. 
Malam ada untuk membuat siang lebih indah. Orang jelek ada untuk membuat orang 
cantik tampak lebih menawan. Kegagalan ada untuk meningkatkan cita rasa 
kesuksesan kemudian. Demikian juga dengan keikhlasan, ia bukan lawannya strong 
will, melainkan memberi energi-energi baru bagi strong will berikutnya. 
 
Ada catatan berikutnya: the beauty of balance! Tidak hanya dalam mengelola hati, 
dalam setiap aspek kehidupan manusia memerlukan keindahan keseimbangan. Dan 
ini bukanlah ilmu eksak yang bisa direduksi ke dalam teknik dan rumus yang kaku. 
Setiap keseimbangan bersifat dinamis, berubah sejalan dengan berputarnya sang 
waktu. 
 
Agak berbeda dengan modal material dan modal intelektual, atau kombinasi diantara 
keduanya, di mana semuanya berjalan di atas mesin-mesin akal sehat, pengetahuan, 
rasionalitas, dst. Dalam the heart capital, akal sehat dan pengetahuan bukanlah 
segala-galanya. Ia bisa dilampaui melalui dua hal sederhana: love and compassion. 
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Seorang sahabat pengusaha terkemuka pernah menyebut beda antara orang bodoh, 
orang pintar, orang licik dan orang beruntung. 
 
Orang bodoh dikalahkan sama orang pintar. Dan ini bisa dimaklumi. Orang pintar 
kalah sama orang licik. Ini juga sudah dicatat dalam banyak sejarah. Dan satu-
satunya orang yang tidak bisa dikalahkan orang licik, yakni orang yang senantiasa 
beruntung. Bahasa logikanya memang ‘beruntung’ - yang mengandung makna 
kebetulan dan tidak bisa diramalkan serta tidak dipersiapkan sebelumnya - tetapi 
bagi siapa saja yang sudah mendalami samudera-samudera hati. Lebih-lebih ketika 
manusia sudah berpelukan dengan cocreator of life, keberuntungan bukanlah 
sebuah kebetulan. Ia hasil dari rangkaian penciptaan antara manusia bersama 
cocreator-nya. Hanya karena belum pernah sampai di sanalah, sebagian orang 
menyebutnya kebetulan. 
 
Dalam cahaya-cahaya the heart capital seperti ini, terjadi pergeseran yang cukup 
besar dalam sumber-sumber kekuasaan. Di mana kekuasaan yang dulunya lebih 
bersumber dari luar (jabatan, uang, kepemilikan, dll) bergeser ke sumber-sumber 
dalam diri. Dan hati (baik sebagai light of will maupun sebagai sacred light) adalah 
sebuah wilayah di mana sumber kekuasaan tadi tersedia secara amat melimpah. 
Sayangnya, banyak manusia dihalangi oleh awan tebal yang bernama pikiran. 
 
Mungkin kedengaran terlalu idealis dan moralis, atau bahkan terlalu mengawang-
awang terutama bagi banyak sahabat yang belum pernah mencobanya. Dan sebutan 
seperti itu boleh-boleh saja! Namun, begitu manusia bertemu co-creator of life, apa 
lagi bisa bersatu dalam kekuatan yang sama, maka berlakulah puisi indahnya Rumi: 
 
Bertahun-tahun aku mengetok pintuMu 
Lamaa sekali tidak dibuka 
Dan ketika dibuka 
Baru aku sadar... 
Kalau aku mengetuknya dari dalam 
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19. Sayap-Sayap Diri Sejati 
 
Kendati Max Weber sudah ratusan tahun yang lalu membahas soal karisma 
kepemimpinan, dan memberikan beberapa sumber yang meyakinkan, toh tidak 
semua orang yang tahu lantas bisa memillikinya. Ratusan artikel, tidak sedikit buku 
yang sudah diterbitkan untuk urusan ini, namun toh masih saja ada misteri yang 
tersisa. 
 
Memang kedengaran tidak populer, kalau di tengah pencaharian-pencaharian dari 
luar (legalitas, legitimitas, dan sejenisnya), kalau saya kemudian mengajak orang 
untuk mencari sumber-sumber karisma di sini : di dalam diri kita sendiri. Meminjam 
argumen salah seorang seniman besar India yang bernama Kabir, ‘Janganlah 
datang ke taman, dalam tubuh kita sudah ada taman. Duduklah di atas pohon lotus, 
dan temukan suka cita di sana’. 
 
Ini berarti, ada banyak sekali sumber yang tersedia dalam diri ini. Akan tetapi, karena 
berbagai faktor, sumber tadi hanya terbuang percuma, kemudian kita mencarinya di 
luar. Sebutlah orang yang mencari kesenangan melalui harta dan wisata. Ia mirip 
dengan memindahkan buih ombak ke rumah. Ketika buih itu kita ambil dengan 
ember misalnya, ada rasa senang dan bangga, karena kita akan bisa memamerkan 
buih ombak kepada keluarga dan kerabat di rumah. Namun, tatkala sudah sampai di 
rumah, baru kita sadar yang tersisa hanya air biasa. 
 
Dalam keheningan dan kejernihan, ingin saya bertutur ke Anda, sayapun pernah 
lama terlibat dalam kegiatan ‘memindahkan buih ombak’. Tidak sepenuhnya sia-sia 
tentunya, namun cukup memberi pelajaran, bukan hanya di luar sana tersedia 
sumber-sumber kepemimpinan dan suka cita. Di dalam diripun, ada sumber-sumber 
dalam jumlah tidak terbatas. 
 
Ibarat sebuah pesawat terbang, tubuh dan jiwa ini sebenarnya sudah memiliki semua 
komponen yang memungkinkan kita manusia bisa ‘terbang’ tinggi-tinggi. Cuman, 
karena demikian banyak beban dan muatan tidak perlu yang kita bawa ke mana-
mana, maka jadilah kehidupan banyak orang seperti pesawat yang hanya parkir di 
lapangan udara. Sebagian dari beban-beban tidak perlu tadi adalah rasa marah, 
benci, dengki, ego, nafsu dan beban-beban sejenis. Sekilas tampak, kemarahan dan 
kebencian memang bisa memuaskan diri kita dan memberatkan orang lain. Padahal 
yang sering terjadi malah sebaliknya, ia lebih memberatkan diri kita sendiri. 
 
Pernah dilakukan wawancara mendalam terhadap lima ratus orang yang pernah 
terkena penyakit serangan jantung. Lebih dari delapan puluh persen responden, 
memiliki ‘hobi’ marah-marah. Ada sahabat seorang penulis yang iseng-iseng 
melakukan penelitian kepustakaan terhadap pemimpin-pemimpin besar yang 
legendaris. Kebanyakan pemimpin-pemimpin jenis terakhir adalah kumpulan orang-
orang yang penyabar, pemaaf dan amat rajin mendidik diri untuk senantiasa 
mencintai orang lain. Makanya, tidak heran kalau seorang sahabat intelektual pernah 
menyebutkan: ‘membalas kebencian dengan cinta dan kasih sayang adalah prestasi 
tersulit dan tertinggi yang bisa dicapai manusia di atas bumi ini’. Ada yang bertanya, 
bagaimana beban-beban tidak perlu ini bisa dibuang? Sayangnya saya bukan 
psikolog, namun ada sahabat yang meyakini, bahwa kemarahan dan kebencian akan 
semakin sering datang berkunjung kalau kita sering mengingat-ingatnya. 
 
Ini baru berkaitan dengan pengurangan beban. Sama pentingnya dengan kegiatan 
mengurangi beban-beban tidak perlu, pencaharian untuk menemukan diri sejati juga 
sama perlunya. Pertanyaan dasar dan klisenya berbunyi: who am I ? Pohon memang 
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tidak akan pernah tahu, dari bibit apa ia terbuat. Kuda juga tidak terlalu peduli, dalam 
keadaan bagaimana ibunya ketika ia berada dalam kandungan. Demikian juga 
dengan kucing, asal muasal dan pengalaman masa lalu bukanlah sebuah perkara 
yang layak untuk dicermati. 
 
Tidak demikian halnya dengan manusia – lebih-lebih yang mau jadi pemimpin. 
Pengenalan dan penghayatan terhadap ‘bahan-bahan’ diri kita adalah perkara besar 
dalam hidup. Kondisi sang Ibu ketika kita di dalam kandungan, pengalaman masa 
kecil, kejadian-kejadian ekstrim dalam hidup yang hadir sebagai sinyal-sinyal dari 
sutradara kehidupan, alasan-alasan yang berada di balik tanjakan dan turunan 
kehidupan. Semua ini adalah sumber-sumber informasi yang bisa membawa kita 
pada pemahaman diri kita yang sejati. Sejumlah psikolog bahkan pernah 
merekomendasikan untuk melakukan penelusuran lebih jauh: sampai tahapan 
kehidupan kita sebelumnya. 
 
Bacaan dan pengalaman hidup saya bertutur, pada titik di mana kita sudah 
mengenali diri kita yang sejati, badan dan jiwa ini sudah dipenuhi oleh sayap-sayap 
diri sejati yang siap membawa kita terbang tinggi-tinggi. Rezeki, jodoh, lahir dan mati 
memang bukan wewenang manusia. Tetapi masih dalam wewenang kita untuk 
mengisi hidup ini dengan penuh suka cita, memberi vitamin terhadap tubuh dan jiwa, 
atau membiarkan sayap-sayap diri sejati tumbuh dengan lancarnya. Menjadi 
konglomerat material memang masih wewenang Tuhan. Namun, kita bisa mencapai 
prestasi sebagai konglomerat spiritual – dari mana semua wibawa, karisma, dan 
keseganan orang lain berasal – kalau saja kita rajin berusaha menemukan bahan-
bahan dari mana kita terbuat. 
 
Kombinasi dari telah terbuangnya beban-beban tidak perlu, dengan ditemukannya 
kesejatian diri inilah yang kerap disebut banyak pemikir sebagai sayap-sayap diri 
sejati. 
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20. Kealamian Ditemukan Dalam Diam 
 
Kesibukan kerja yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, membuat saya 
memiliki jadwal terbang yang cukup padat. Hampir setiap minggu saya terbang. 
Beberapa pramugara dan pramugari Garuda bahkan mengenali saya karena terlalu 
sering bertemu di pesawat. Bahkan, ada yang bercanda dan mengatakan kalau saya 
ini laki-laki panggilan. Dan tentu saja mereka benar, karena saya teramat sering 
dipanggil orang untuk urusan jadi pembicara publik dan konsultan. Namun, terlepas 
dari godaan dan canda terakhir, ada sebuah kegiatan yang kerap saya lakukan kalau 
sedang terbang: melihat dan mengamati awan. 
 
Kadang ada hamparan awan yang serupa dengan salju yang putih bersih dan 
terhampar luas. Ada juga awan yang tipis dan terbang ringan ditiup angin. Ada juga 
awan tebal dan hitam yang kerap membuat pesawat bergoyang-goyang keras. 
Namun, apapun warna dan jenis awannya, awan memiliki kemewahan luar biasa 
yang tidak dimiliki kita manusia: kebebasan dan keikhlasan. 
 
Ingin rasanya memiliki kualitas kebebasan dan keikhlasan sebagaimana awan. Dan 
semakin dicermati serta dipelajari, apa lagi diselami dalam samudera-samudera 
kalbu yang maha luas, rupanya kita manusia juga bisa memiliki kualitas-kualitas 
terakhir. Ada yang menyebutnya sulit tentunya. Ada juga yang mengatakan tidak 
mungkin. Apapun halangannya, izinkan saya bertutur ke Anda, halangan-halangan 
manusia yang menggembok kita untuk memiliki kualitas kebebasan dan keikhlasan 
seperti awan. 
 
Sebagaimana dituturkan dan diyakini banyak penulis, akar dari semua 
ketidakbebasan dan ketidakikhlasan manusia adalah mind. Oleh karena berbagai 
sebab dan faktor, mind manusia telah berkembang menjadi kekuatan-kekuatan 
pengikat yang demikian memasung. Ia yang tadinya lahir secara alami, jernih, teduh 
dan terang, oleh pengalaman dan pendidikan sudah dirubah menjadi kekuatan-
kekuatan yang sebaliknya. Depresi, stress, penderitaan, pandangan yang tidak jernih 
dan apapun namanya semuanya bermula dari rantai pengikat terakhir. Bedanya 
dengan rantai sebenarnya yang bisa dimintakan tolong orang lain untuk 
membukanya, rantai mind diciptakan dan mesti dibuka oleh pemiliknya sendiri. 
 
Memang, ada banyak sebab yang tersembunyi di balik hidup yang dirantai mind. 
Salah satu yang layak untuk diperhatikan adalah pendidikan dan pengalaman. Oleh 
dua faktor terakhir, banyak manusia yang sudah kehilangan sifat alami mind-nya. 
Pendidikan yang pada awalnya diniatkan berfungsi sebagai jendela-jendela 
kejernihan, malah berkembang sebaliknya. Melalui logika-logikanya yang keras 
(baca: benar-salah), ia telah membawa banyak peserta didik terasing dari 
kealamiannya sendiri. Pengalaman juga serupa, ia memang bisa menjadi guru 
terbaik, namun tidak jarang terjadi, ia juga menghadirkan peta-peta dari masa lalu 
yang kerap membuat orang jadi terasing dari kesehariannya. 
 
Sebagaimana diyakini banyak orang dalam tradisi Zen, perjalanan hidup sering 
diibaratkan dengan perjalanan dari satu tempat, dan berakhir di tempat yang sama. 
Dan ketika kembali, manusia seperti melihat tempat tadi untuk pertama kalinya. Ini 
berarti, setinggi apapun pengetahuan, sebanyak apapun pengalaman orang, layak 
dipertimbangkan untuk kembali ke tempat di mana kita memulainya dulu. Dan 
siapapun manusianya, semua memulainya di tempat yang alami. 
 
Coba perhatikan suara bayi yang baru lahir. Entah itu di Inggris maupun Prancis, di 
Australia atau di Amerika, semuanya memiliki suara tangisan yang amat serupa. 
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Demikian juga dengan anak-anak yang memulai dunia sekolah, semuanya mulai 
dengan belajar huruf dan angka. Setiap anak-anak memulai kehidupan 
intelektualnya dengan serangkaian pertanyaan – bukan jawaban. Hal yang tidak jauh 
berbeda juga terjadi dalam mind manusia, ia mulai dengan sebuah kealamian. 
Sayangnya, kealamian yang menjadi awal sekaligus akhir ini, oleh upaya sengaja 
maupun tidak sengaja, sudah mulai terkikis secara meyakinkan dalam kehidupan 
banyak orang. 
 
Di kota-kota besar di mana kepintaran, kecerdikan dan keahlian dipuja-puja sebagai 
mesin uang yang meyakinkan, kealamian bahkan diberi stempel menyedihkan: lugu 
dan bodoh. Maka bisa dimaklumi, kalau kota besar disamping memproduksi banyak 
uang, ia juga memproduksi keterikatan-keterikatan yang membuat manusia terasing. 
Coba lihat anak-anak yang terkena narkoba, angka perceraian yang meningkat tajam, 
perampokan yang mengerikan, atau penyakit korupsi yang tidak sembuh-sembuh. 
Bukankah terjadi kebanyakan di kota-kota di mana kealamian diidentikkan dengan 
keluguan dan kebodohan? 
 
Mungkin saja saya bias, atau mungkin saja Anda menyebut saya lugu dan bodoh, 
namun kealamian di manapun adalah sahabat kejernihan, kejujuran dan bahkan 
kebijakan. Dan berbeda dengan pendidikan serta pengalaman, yang mengenal 
wacana sebagai kendaraan kemajuan. Kealamian malah berjalan sebaliknya, ia 
sering kali tersembunyi rapi dalam silence. Makanya, saya masih ingat sekali apa 
yang pernah dituturkan seorang sahabat dengan kehidupan meditatif yang 
mengagumkan: naturalness is found in silence. 
 
Belajar dari sini, ada baiknya kalau kita kembali merenungkan sifat-sifat alami mind 
kita. Tidak untuk dinilai, apa lagi untuk dihakimi. Sebagaimana awan, kita hanya 
memerlukan satu kegiatan: diam. Apa lagi diam yang dibimbing oleh keikhlasan, 
bukan tidak mungkin kejernihan menjadi sahabat karibnya sang hidup. 
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21. Memaafkan Itu Menyembuhkan 
 
Kolam kebencian tidak bertepi, mungkin itu sebutan yang cocok untuk tahun 2001. 
Ada kebencian terhadap Amerika karena menyerang Afghanistan, ada kebencian 
terhadap Osama karena dituduh menghancurkan gedung WTC New York, ada 
kebencian terhadap pemerintah karena tidak menunjukkan kinerja yang meyakinkan, 
ada kebencian terhadap DPR karena tidak habis-habisnya dilanda skandal, ada 
kebencian terhadap suku atau agama lain karena terlibat perang dan kerusuhan, ada 
kebencian terhadap pengusaha besar karena dicurigai mencuri uang negara, ada 
kebencian terhadap oknum aparat yang tidak berhenti-berhenti korupsi, dan masih 
banyak lagi daftar kebencian lainnya. 
 
Apa yang bisa diproduksi oleh kebencian? Kita bisa lihat sendiri disamping 
pengangguran yang berjumlah puluhan juta orang, juga secara amat meyakinkan 
kita sedang memproduksi masa depan yang amat menakutkan. Tidak hanya 
pernikahan yang beranak pinak, kebencian bahkan bisa menghasilkan anak, cucu, 
cicit dengan wajah-wajah yang lebih menakutkan. Lihatlah sejarah, di sana sudah 
tertulis banyak sekali catatan tentang kebencian yang beranak pinak, dan kemudian 
menghasilkan kehidupan yang mengerikan. 
 
Mirip dengan sebuah cerita Zen tentang dua orang pendeta yang mau berenang 
menyeberangi sungai. Tiba-tiba ada wanita cantik yang berteriak di belakang 
meminta digendong. Dan pendeta lebih tuapun menyanggupinya. Dua jam setelah 
kejadian itu berlalu, pendeta yang lebih muda bertanya: ‘kenapa abang sebagai 
pendeta mau menggendong wanita cantik tadi?’. Dengan sedikit kesal pendeta tua 
berucap: ‘saya sudah menurunkan tubuh wanita tadi dua jam yang lalu, namun kamu 
menggendongnya sampai dengan sekarang’. 
 
Demikianlah cara kerja kebencian. Oleh karena sebuah atau beberapa kejadian yang 
sudah lewat di masa lalu – sebagian bahkan sudah lewat ratusan tahun yang lalu – 
sebagian orang menggendong kebencian bahkan sampai ketika dipanggil sang 
kematian. Sehingga praktis seumur hidup orang-orang seperti itu isi waktunya hanya 
kebencian, kebencian dan hanya kebencian. Anda pasti sudah tahu sendiri akibat 
yang ditimbulkan oleh semua itu. Jangankan doa dan perjalanan menuju Tuhan, 
tubuh dan jiwanya sendiri pasti dikunjungi berbagai macam penyakit. 
 
Dalam keadaan begini, tidak ada pilihan lain terkecuali belajar dan mendidik diri 
untuk melupakan kebencian serta mulai memaafkan orang lain. Ya sekali lagi 
memaafkan orang lain. Inilah sebuah kegiatan yang amat sulit di zaman ini. Berat, 
sulit, tidak mungkin, tidak bisa itulah rangkaian stempel yang diberikan kepada 
seluruh upaya untuk memaafkan orang lain. Saya bahkan menemukan orang-orang 
dengan beban tidak bisa memaafkan dalam jumlah yang tidak terhitung. 
 
Sehingga ini semua menyisakan pekerjaan rumah yang besar bagi saya (dan 
mungkin juga Anda), terutama bagaimana berjalan dalam hidup dengan sesedikit 
mungkin beban kebencian. Di titik ini, mungkin ada manfaatnya mengutip apa yang 
pernah ditulis Rabindranath Tagore dalam The Heart of God: ‘when the far and the near 
will kiss each other, and life will be one in love’. Bila yang jauh berciuman dengan yang dekat, 
maka kehidupan menyatu dalam cinta. Mungkin kedengarannya puitis sekaligus 
mengundang alis berkerut. 
 
Yang jauh, setidaknya menurut saya, adalah kejadian-kejadian di masa lalu 
sekaligus harapan-harapan kita akan masa depan. Yang dekat adalah kehidupan 
kita yang riil dan nyata di hari ini. Dan keduanya tidak mungkin disatukan oleh 
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kebencian. Ia jauh lebih mungkin dijembatani oleh kesediaan untuk memaafkan. Dan 
dari sinilah lahir bibit-bibit unggul cinta buat sang kehidupan. 
 
Dan bibit-bibit unggul cinta ini, mungkin saja bisa menyembuhkan orang yang 
dimaafkan. Tetapi yang jelas, kegiatan memaafkan pasti menyembuhkan siapa saja 
yang mau dan rela memaafkan. Seperti baru saja meletakkan beban berat yang 
lama tergendong di bahu, demikianlah rasanya ketika kita rela memaafkan orang lain. 
Keyakinan ini bukannya tanpa bukti, Bernie Siegel dalam karya best seller-nya yang 
berjudul Love, Medicine and Miracles mengajukan sebuah bukti meyakinkan. 
Sebagaimana ia tulis secara amat percaya diri di halaman 202 bukunya, Siegel telah 
mengkoleksi 57 kasus keajaiban kanker. Di mana ke lima puluh tujuh orang ini sudah 
positif terkena kanker, dan begitu mereka menghentikan secara total dan radikal 
kebencian, depresinya menurun drastis, dan yang paling penting tumornya mulai 
menyusut. Sebagai kesimpulan, Siegel menulis: ‘when you give love, you receive it at the 
same time. And letting go of the past and forgiving everyone and everything sure helps you not to be 
afraid’. Ketika Anda memberi maaf, Anda juga menerimanya pada saat yang sama. 
Dan kesediaan untuk melepas masa lalu dengan cara memaafkan, secara 
meyakinkan membantu Anda keluar dari kekhawatiran. 
 
Dan mohon dicatat kalau kesimpulan ini datang dari Berni Siegel yang nota bene 
salah seorang ahli bedah di Amerika sana. Kembali ke cerita awal tentang lautan 
kebencian yang tidak bertepi, bila kita sepakat agar republik ini secepat mungkin 
mengalami penyembuhan, bisa jadi saran Siegel ini layak direnungkan kembali. 
Saya dan Anda mungkin bukan penentu di republik ini, tetapi kita bisa memulainya 
dengan kehidupan kita masing-masing. Entah itu memaafkan isteri, suami, musuh, 
diri sendiri, atau siapa saja. Seperti telah diingatkan Rabindranath Tagore, bukankah 
itu bisa membuat sang kehidupan menyatu dalam cinta? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gede Prama ______________________________________________ 

rasgani@yahoo.com.....................................................         .     …..............................................................pdl, Nov 2006  47

 

22. Penyembuhan Dan Keajaiban 
 
Setiap kali ada keluarga atau sahabat yang datang ke rumah, ada saja yang 
bertanya tentang arsitek yang mendisain rumah plus tamannya. Tentu saja saya 
hanya bisa bingung, karena belum pernah menggunakan jasa satupun arsitek untuk 
mendisain atau menata rumah. Yang ada hanyalah kesenangan saya untuk 
mengutak-atik rumah ketika tidak ada kegiatan penting. 
 
Mirip dengan kegiatan mendisain rumah buat badan kita, di mana proses konstruksi 
dan rekonstruksi berjalan terus menerus, demikian juga dengan kegiatan 
mengkonstruksi dan merekonstruksi rumah buat sang jiwa. Tidak ada kata berhenti 
dalam hal ini. Melalui percakapan dengan sang diri, memori yang lewat di kepala, 
pengalaman yang kita lalui setiap hari, dan yang paling penting bagaimana kita 
menyikapi semua ini, adalah rangkaian kegiatan (sengaja atau tidak sengaja) 
bagaimana kita membangun terus serta membangun ulang badan ini. 
 
Kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan, kecantikan hanyalah sinyal-sinyal luar dari 
keindahan tubuh yang berhasil ditata secara apik dan rapi. Inti yang bersemayam di 
dalam diri ini adalah inner peacefulness. Di mana dalam bangun maupun tidur yang 
ada hanyalah diri yang tersenyum. Dalam gelap maupun terang, ada orang lain atau 
tidak, sedang berdoa ataupun sedang bekerja, yang ada hanyalah senyuman ke 
dalam diri. 
 
Dalam konstruksi keyakinan seperti ini, saya amat bersyukur pernah membaca karya 
Bernie Siegel (seorang dokter medis) yang menjadi best seller. Dalam karyanya 
yang berjudul Love, medicine and miracles, Siegel bertutur amat apik bagaimana 
banyak sekali pasien yang sudah tidak bisa ditangani oleh logika-logika medis, bisa 
sembuh oleh sebuah upaya penyembuhan murah meriah yang bernama cinta. 
 
Di Yayasan Menninger Topeka Kansas pernah dilakukan pengujian-pengujian 
terhadap beberapa pasangan yang lagi jatuh cinta (dalam pengertian romantis). 
Mereka menemukan, dalam keadaan jatuh cinta tekanan darah pasangan yang 
diteliti menurun, lebih jarang dikunjungi kelelahan, dan yang paling penting rasa sakit 
banyak yang hilang. Dr Christopher Coe dari Stanford pernah menyelidiki anak 
monyet yang dipisahkan dari induknya. Terbukti, pemisahan anak monyet dari 
induknya membuat kekebalan tubuh anak monyet menurun secara amat drastis. 
Psikolog dari Harvard David Mc. Clelland dan Carol Kirshnit bahkan menemukan 
film-film yang bertemakan cinta dan kasih sayang bisa meningkatkan tingkat 
immunoglobulin-A dalam air liur. Film-film dokumenter tentang karya-karya Ibu 
Theresa juga menghasilkan peningkatan immunoglobulin pada banyak penonton – 
terutama orang-orang yang memilki sifat mementingkan orang lain. Penelitian Leo 
Buscaglia di Israel bahkan menunjukkan, para suami yang dicium istrinya ketika 
berangkat ke kantor, dan diantar sampai di depan rumah dengan lambaian tangan, 
mengalami kecelakaan berkendaraan jauh lebih sedikit, serta memiliki rata-rata umur 
lima tahun lebih tua. Dan bukti paling mutahir datang dari Ibu Theresa beserta 
suster-susternya. Kendati setiap hari berinteraksi dengan orang-orang yang 
berpenyakit kronis serta menular, toh Bunda Theresa beserta suster-susternya 
seperti kebal dari resiko penularan penyakit. 
 
Pada suatu malam, di sebuah ruangan emergensi rumah sakit Bernie Siegel pernah 
didatangi seorang pasien. Dengan mimik muka marah dan bahkan belakangan 
disertai memaki-maki dan berteriak-teriak, Siegel tidak punya pilihan lain terkecuali 
harus menghadapinya. Ketika pasien ini sudah berjarak kurang dari satu meter, 
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Siegel mengucapkan kalimat lembut: ‘I love you’. Dan di luar dugaan Siegel pasien 
ini langsung kembali ke tempat tidurnya. Tentu saja ini mengherankan sekaligus 
nyata. 
 
Sebenarnya masih banyak lagi bukti yang dihadirkan Bernie Siegel dalam buku yang 
amat inspiratif ini. Yang jelas, dalam mengkonstruksi rumah jiwa maupun sang jiwa 
itu sendiri, cinta adalah sarana konstruksi yang amat menentukan. Dalam bagian 
tertentu karya Siegel (halaman 180) ia bahkan berani menyimpulkan : ‘all disease is 
ultimately related to a lack of love. Semua penyakit berakar pada ketiadaan atau 
keringnya cinta. Sebuah kesimpulan yang berani tentunya, terutama karena keluar 
dari keyakinan seorang dokter. Lebih meyakinkan lagi, di halaman 181 kesimpulan 
Siegel malah lebih berani lagi: ‘the truth is : love heals’. Cinta itu menyembuhkan, itulah 
sebuah kebenaran. 
 
Saya tidak sedang membela Siegel, tidak juga sedang menghasut Anda, tidak juga 
sedang menceritakan ketidakmampuan dunia kedokteran, pengalaman pribadi saya 
maupun pengalaman saya bertemu banyak orang juga menunjukkan hal serupa. 
Seorang artis senior pernah bertutur langsung ke saya, bagaimana ia sembuh dari 
penyakit kanker payudara kronis, terutama karena ditunggui dan dicintai suaminya 
dua puluh empat jam sehari. Seorang rohaniwan yang sudah distempel meninggal 
paling lama setahun kemudian karena terkena penyakit leukimia, masih hidup 
setelah bertahun-tahun kemudian, terutama setelah mendalami pentingnya cinta dan 
keikhlasan di depan Tuhan. Dan masih ada lagi bukti lainnya. 
 
Apapun keyakinan Anda, yang jelas cinta berfungsi lebih dari sekadar 
menyembuhkan rumah jiwa, ia juga menyucikan sang jiwa, sekaligus menjadi 
magnet bagi datangnya keajaiban-keajaiban. Terlalu banyak catatan hidup saya 
yang bisa dijadikan bukti dalam hal ini. Namun, karena kesombongan adalah 
musuhnya cinta, izinkan saya menyimpannya dan menceritakannya hanya kepada 
Tuhan. 
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23. Masyarakat Pedagang Cendol 
 
'Mengejutkan', demikian status yang diberikan tajuk rencana Kompas tanggal 1 
Agustus 1997 atas penjualan saham bank Niaga yang menjadi pembicaraan banyak 
kalangan itu. Demikian ramainya orang yang membicarakan soal ini, seolah-olah 
timbul kesan bahwa ini telah menjadi isu nasional. Melebar jauh dari sekadar isu 
tentang sebuah keluarga pengusaha. 
 
Sebagai konsultan, saya sependapat dengan mereka yang mengemukakan bahwa 
penjualan saham bank Niaga oleh keluarga Tahija, membawa nuansa persoalan 
yang lain dibandingkan penjualan saham perusahaan pada umumnya. Sebabnya, 
selain bank Niaga terkenal sebagai bank sehat dengan kinerja yang tidak jelek, 
keluarga Tahija adalah salah satu diantara sangat sedikit pengusaha warisan orde 
lama yang masih berkibar sampai sekarang. 
 
Dari segi manajemen, kejadian ini membawa preseden yang tidak terlalu 
menggembirakan. Mungkin terlalu berlebihan menyebut kasus ini sebagai cermin 
lemahnya manajemen pengusaha melayu. Namun, bila kasus ini diakumulasikan 
dengan kasus sejenis seperti pengusaha banteng yang bayangannya saja sudah tak 
kelihatan, teramat langkanya perusahaan melayu yang sampai di generasi kedua , 
masih banyaknya jumlah perusahaan yang sedikit-sedikit minta bantuan pemerintah, 
tidak bisa dihindari kalau ada sejumlah pihak yang meragukan kompetensi 
manajemen kaum melayu. 
 
Karena keterbatasan data dan informasi, saya tidak berani membenarkan sekaligus 
menyalahkan sinyalemen tentang lemahnya manajemen kaum melayu tadi. Namun, 
pengalaman saya berinteraksi secara dekat dengan sejumlah perusahaan keluarga 
menunjukkan bahwa tidak sedikit pengusaha yang berhasil di bisnis, namun tidak 
terlalu berhasil di keluarga. Ini membawa konsekwensi yang tidak kecil terhadap 
kelangsungan hidup perusahaan kemudian. Begitu memasuki generasi kedua, 
perusahaan terlalu sibuk dengan konflik-konflik internal di puncak. Bahkan, ada yang 
sengaja memperlakukan perusahaan yang ditinggalkan generasi pertama sebagai 
sapi perah. Masih untung kalau sapi tadi diberi makan. Ada yang memerah sapi 
tanpa memberi makan sedikitpun. Sebagai hasilnya, kalau kita kelangkaan 
perusahaan yang bisa sampai ke generasi kedua dan seterusnya, saya tidak terlalu 
heran. 
 
Disamping itu, lokasi kita secara geografis yang terletak di pusat lalu lintas 
perdagangan dunia, membuat sejarah bisnis republik ini banyak sekali berinteraksi 
dengan para pedagang. Akibatnya, mind set yang terbentuk sejauh ini sangat 
dominan diwarnai oleh mental pedagang. Hanya berani mengambil keputusan, bila 
untungnya sudah kelihatan di pelupuk mata. Investasi, apa lagi di sektor yang tak 
jelas seperti sumber daya manusia, adalah sebuah kata yang terlalu muluk bagi 
kaum pedagang. 
 
Konflik internal - yang menempatkan perusahaan sebagai sapi perah - dan mental 
pedagang tadi kemudian berinteraksi dengan lingkungan bisnis yang hanya memberi 
reward pada mereka yang adaptif dan inovatif. Sebagaimana kita pelajari dari 
industri komputer, tiada hari tanpa penemuan baru di sektor hard ware dan soft ware. 
Ini terjadi bukan karena pemain-pemain di sektor ini sombong-sombongan, namun 
karena konsumen melalui mekanisme pasar, hanya memberi ruang hidup pada 
mereka yang bisa melakukan inovasi. 
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Oleh karena tidak ada pasar yang mau berbelas kasihan terhadap mereka yang tidak 
inovatif, maka dibiarkan saja tukang perah sapi yang bermental pedagang tadi 
bergelimpangan tanpa diselamatkan oleh siapapun. Ini yang bisa menjelaskan 
kenapa kita kelangkaan perusahaan yang langgeng sampai generasi kedua dan 
seterusnya. Kenapa bayang-bayang pengusaha banteng mulai tak kelihatan. Kenapa 
bank-bank pemerintah ditinggalkan bank-bank swasta. Kenapa di sektor-sektor 
pembentuk masa depan seperti teknologi informasi kita hanya menjadi kacung dari 
kekuatan-kekuatan asing. Kenapa kita merasa kecolongan setelah tahu hanya 
menjadi tukang jahit. 
 
Bagi saya, ada perbedaan mendasar antara pengusaha dengan pedagang cendol di 
pinggir jalan. Pedagang cendol, sebagaimana kita tahu, membeli bahan hari ini, 
dimasak hari ini, memperoleh untung hari ini, dan dimakan hari ini. Hidup dalam 
pengertian mereka hanya sepanjang matahari hari ini. Bila pedagang cendol memiliki 
pola bisnis seperti itu, dan kemudian mudah lenyap ditiup angin persaingan, daya 
radiasinya hanya sebatas keluarga mereka dan segelintir konsumen yang merasa 
kehilangan sebentar, dan kemudian lupa oleh luasnya alternatif belanja di pasar 
modern. 
 
Akan tetapi, bila pengusaha-pengusaha yang menjadi pilar-pilar perekonomian 
bermental seperti itu, saya khawatir kita sebagai bangsa sedang berada di ambang 
kebangkrutan. 
 
Lebih-lebih bila hal terakhir ini dikaitkan dengan tuntutan-tuntutan ke depan. Kita 
dituntut lebih dari sekadar inovatif. Kemajuan dunia bisnis mempersyaratkan 
pimpinan-pimpinan puncak yang bisa membuat arsitektur sosial, yang 
memungkinkan kekayaan intelektual yang paling bernilai dalam bentuk kreativitas 
manusia, dihargai dan terkelola secara baik. Dan, hal terakhir ini memerlukan 
pengusaha-pengusaha yang hidupnya tidak sependek pedagang cendol di pinggir 
jalan. 
 
Namun, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, kita masih kelangkaan mahluk 
yang bernama pengusaha. Lihat saja, setiap kali ada masalah di banyak industri, hal 
pertama yang dilakukan adalah meminta perlindungan pemerintah. Respon pertama 
dari pasar perbankan yang membengkak akibat pakto adalah pembajakan manajer 
di mana-mana. Tidak sedikit pengusaha yang mengeluarkan biaya promosi ratusan 
juta perharinya, sangat pelit diajak melatih karyawannya. 
 
Coba bandingkan antara biaya promosi yang berakibat langsung terhadap penjualan 
dengan investasi di sektor pengembangan dan sumber daya manusia. Bila hasilnya 
sangat timpang, saya khawatir kita bukannya komuniti pengusaha yang bisa 
diandalkan sebagai pilar-pilar perekonomian. Melainkan, sebuah masyarakat 
pedagang cendol, yang lebih dari cukup untuk digunakan modal guna membuat 
bangsa ini bangkrut suatu saat kelak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gede Prama ______________________________________________ 

rasgani@yahoo.com.....................................................         .     …..............................................................pdl, Nov 2006  51

 

24. Jatuh Cinta Sebagai Kejadian Spiritual 
 
Setiap orang pernah jatuh cinta. Umumnya, jatuh cinta itu terjadi pada orang dengan 
lawan jenis. Tidak ada satupun kata-kata yang bisa mewakili perasaan jatuh cinta. 
Sebutlah kata senang, gembira, bahagia, bergetar, berdebar, takut kehilangan, 
cemburu, ingin selalu bersama, semua terlihat bersinar dan menyenangkan, tetap 
saja tidak bisa mewakili seluruh nuansa jatuh cinta. 
 
Biasanya yang lama diingat orang melalui kejadian-kejadian jatuh cinta adalah 
perasaan-perasaan yang ada di dalam. Memegang tangan pasangan saja membuat 
jantung berdebar. Melihat matanya yang dibalut senyum bisa membuat terkenang-
kenang selamanya. Kata-kata pertama yang menunjukkan lawan jenis kita tertarik 
dan jatuh cinta pada kita, bisa menjadi satu rangkaian kalimat yang terdengar di 
telinga setiap hari. Memperhatikan rambut, tata krama, cara berpakaian, cara bicara 
lawan jenis kita, semuanya tampak pas dan sempurna. Dan pada akhirnya membuat 
kita seperti memiliki dunia ini seorang diri. 
 
Inilah rangkaian hal yang membuat cinta diidentikkan dengan perasaan (feeling). 
Banyak sudah lagu, film, sinetron, novel, syair, puisi yang lahir dari sumber cinta 
sebagai perasaan. Kalau kemudian banyak yang memberikan kesan cinta itu 
cengeng, lemah, tangisan dan sejenisnya, itu hanyalah sepenggal pemahaman 
tentang cinta sebagai perasaan. 
 
Ada dimensi kedua dari cinta yang layak dicermati setelah cinta sebagai perasaan, 
yakni cinta sebagai sebuah kekuatan (power). Coba perhatikan pengalaman jatuh 
cinta kita masing-masing. Ada kekuatan maha dahsyat yang ada di dalam diri, yang 
membuat badan dan jiwa ini demikian perkasanya. Seolah-olah disuruh 
memindahkan gunungpun rasanya bisa. Hampir tidak ada penugasan dari lawan 
jenis yang kita cintai yang tidak bisa diselesaikan. Mulut ini seperti dengan cepatnya 
berteriak : bisa ! 
 
Bermula dari pemahaman seperti inilah maka Deepak Chopra dalam The Path To 
Love, menyebut bahwa jatuh cinta adalah sebuah kejadian spiritual. Ia tidak semata-
mata bertemunya dua hati yang cocok kemudian menghasilkan jantung yang 
berdebar-debar. Ia adalah tanda-tanda hadirnya sebuah kekuatan yang dahsyat. 
Persoalannya kemudian, untuk apa kekuatan dahsyat tadi dilakukan. 
 
Kaum agamawan nan bijaksana menggunakan kekuatan terakhir sebagai sarana 
untuk bertemu Tuhan. Usahawan yang berhasil menggunakan tenaga maha besar 
ini untuk menekuni seluruh pekerjaannya. Ibu yang mencintai keluarganya 
mengabdikan seluruh tenaganya untuk mencintai anak dan suaminya. Pekerja yang 
menyadari kekuatan ini menggunakannya untuk bekerja mencari harta di jalan-jalan 
cinta. Banyak orang yang dijemput keajaiban karena kemampuan untuk 
membangkitkan tenaga maha dahsyat ini. 
 
Anda bisa bayangkan, tentara Inggris yang demikian perkasa harus pergi dari India 
karena kekuatan cinta Mahatma Gandhi beserta pejuang lainnya. Negeri ini 
dideklarasikan secara amat gagah berani melalui cinta duet Sukarno-Hatta. 
Demokrasi Amerika berutang amat banyak pada cinta George Washington. Raksasa 
elektronika Matsushita Electric dibangun di atas tiang-tiang cinta Konosuke 
Matsushita. Microsoft sampai sekarang masih dipangku oleh kecintaan manusia luar 
biasa yang bernama Bill Gates. Sulit membayangkan bagaimana seorang Jenderal 
besar Sudirman bisa memimpin pasukan melawan Belanda dengan badan yang 
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sakit-sakitan, kalau tanpa modal cinta yang mengagumkan. Wanita perkasa dengan 
nama Kartini mengambil resiko yang demikian tinggi untuk mengangkat derajat 
kaumnya, apa lagi yang ada di baliknya kalau bukan kekuatan-kekuatan cinta. 
 
Boleh saja Anda menyebut rangkaian bukti ini sebagai serangkaian kebetulan, tetapi 
saya lebih setuju dengan Deepak Chopra yang menyebut bahwa jatuh cinta adalah 
sebuah kejadian spiritual. Dari sinilah sang kehidupan kemudian menarik kita tinggi-
tinggi ke rangkaian realita yang oleh pikiran biasa disebut luar biasa. Di bagian lain 
bukunya, Chopra menulis: ‘merging with another person is an illusion, merging with 
the Self is the supreme reality’. Bergabung dengan orang lain hanyalah sebuah ilusi, 
tapi bergabung dengan sang Diri yang sejati, itulah sebuah realita yang maha utama. 
 
Jatuh cinta sebagai kejadian spiritual, yang dituju adalah bergabungnya diri kita 
dengan Diri yang sejati. Ada yang menyebut Diri sejati terakhir dengan sebutan 
Tuhan, ada yang memberinya sebutan kebenaran, ada yang menyebutnya dengan 
inner life, dan masih banyak lagi sebutan lainnya. Apapun nama dan sebutannya, 
ketika Anda menemukannya, kata manapun tidak bisa mewakilinya. Yang ada hanya: 
ahhhhh! 
 
Serupa dengan pengalaman jatuh cinta ketika kita masih muda, di mana semua 
unsur badan dan jiwa ini demikian kuat dan perkasanya, demikian juga dengan jatuh 
cinta sebagai kejadian spiritual. Ia mendamaikan, menggembirakan, mencerahkan, 
mengagumkan dan menakjubkan. Dan yang paling penting, semuanya kelihatan 
serba sempurna. Air sungai, daun di pohon, desir angin, suara ombak, wajah 
pegunungan, demikian juga dengan pekerjaan, keluarga, atasan, bawahan. Seorang 
sahabat yang kerap jatuh cinta seperti ini, pernah mengungkapkan, dalam keadaan 
jatuh cinta, setiap lembar daun di pohon apapun terlihat seperti sehalaman buku suci 
yang penuh inspirasi. Setiap hembusan angin adalah pelukan-pelukan tangan 
kekasih yang amat menyentuh. Setiap suara air adalah nyanyian-nyanyian rindu 
yang menyentuh kalbu. Anda tertarik? 
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25. Dengarlah Bunga Sedang Bicara 
 
Kesenangan dan hobi untuk memelihara taman, bagi saya adalah salah satu obat 
kehidupan yang amat membantu. Hampir setiap pagi sebelum memulai kegiatan 
setiap hari, saya menyempatkan diri untuk melihat dan memegang-megang pohon 
dan bunga-bunga yang mekar di taman. Demikian juga di hampir setiap sore yang 
melelahkan. Ada sejenis dahaga tertentu yang terobati setelah memandangi dan 
memegang bunga atau pepohonan. Dalam kedalaman renungan tertentu, kadang 
terasa ada bunga yang sedang mau ‘berbicara’ ke arah manusia. 
 
Cobalah Anda perhatikan, setiap bunga mengenal siklus tumbuh, mekar, layu dan 
kemudian mati. Mirip dengan api, setelah menyala, beberapa lama kemudian ia mati. 
Semua ini menimbulkan pertanyaan, kemanakah perginya bunga dan api setelah ia 
mati? Bunga memang lebih jelas, karena setelah layu ia jatuh ke tanah, untuk 
memenuhi panggilan tugas dari sang Ibu untuk menjadi pupuk. Namun api, ia amat 
misterius. Begitu mati, menghilang tidak ketahuan jejaknya. 
 
Anda bebas menafsirkan semua ini. Dan bagi saya, bunga dan api sedang 
‘membisikkan’ kebijakan yang amat berguna bagi kita manusia. Bunga – 
sebagaimana juga kita – mengenal siklus lahir, tumbuh, layu dan kemudian mati. Ini 
hukum besi yang berlaku bagi bunga maupun manusia yang manapun. Bedanya, 
kalau bunga setelah mati selalu menunaikan tugas sebagai pupuk buat sang ‘Ibu’, 
adakah kita manusia juga mewariskan ‘pupuk-pupuk’ yang menyuburkan? 
 
Api juga ‘membisikkan’ sesuatu ke kita. Sebelum mati dan menghilang, ia senantiasa 
memberikan sinar yang menerangi. Namun manusia, sudahkah kita hidup dengan 
konsep-konsep menerangi? Inilah rangkaian renungan yang perlu kita endapkan dari 
bunga dan api. Di titik ini, kerap saya merasa demikian bodoh dan tulinya. Baik 
bunga dan api, sudah kita temukan sejak pertama kali mengenal dunia. Tetapi, 
kenapa butuh waktu demikian lama untuk bisa ‘mendengarkan’ bisikan-bisikan 
bunga dan api? 
 
Mungkin benar keyakinan banyak orang tua, lebih baik terlambat dibandingkan tuli 
sama sekali. Untuk itulah, saya sedang mengajak Anda untuk mempertajam 
kepekaan pendengaran akan bisikan-bisikan bunga dan api. Bukan untuk menjadi 
manusia aneh dan kemudian dicurigai gila. Melainkan, memetik indahnya bunga 
melalui kebijakan yang dicoba untuk dikatakan ke kita manusia. Atau menikmati 
terangnya api, lewat kearifan penerangan yang telah dihadirkan. Sebagaimana bau 
harumnya bunga, serta terangnya sinar api, demikianlah wajah kehidupan orang 
yang telinganya peka pada bisikan-bisikan bunga dan api. 
 
Mari kita mulai dengan pesan bunga yang senantiasa mengakhiri hidupnya sebagai 
pupuk. Lama saya sempat merenung tentang kearifan bunga. Tubuh kita memang 
akan membusuk jadi pupuk setelah melewati kematian. Bedanya dengan bunga 
yang hanya memiliki badan kasar, kita manusia memiliki jauh lebih banyak dari 
badan kasar. Keteladanan, cinta, kasih sayang, doa, pengabdian hanyalah sebagian 
dari pupuk-pupuk lain yang bernilai jauh lebih berguna dari sekadar badan kasar 
yang membusuk. Kalau pembusukan badan kasar, dibatasi ruang dan waktu, pupuk-
pupuk manusia tadi bisa menembus ruang dan waktu. 
 
Sebutlah nama-nama manusia yang telah tiada dan meninggalkan pupuk kehidupan 
yang jauh lebih besar dari sekadar badan kasar yang membusuk. Dari Baharudin 
Lopa, Mohammad Hatta, John Lennon sampai dengan Kahlil Gibran. Saya tidak tahu, 
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apakah mereka dulu mendengarkan bisikan bunga dan api. Yang jelas, rangkaian 
pupuk kehidupan yang diwariskan mereka ke kita, memberi inspirasi dalam kurun 
waktu dan bentangan ruang yang tidak terbatas. 
 
Mirip dengan bunga yang mengharumi ketika mekar, api yang menyinari ketika 
masih hidup, demikianlah inti-inti kebijakan yang mereka wariskan ke kita. Lebih dari 
itu, setelah matipun mereka masih ‘mendengarkan’ bisikan bunga dan api. Pupuk-
pupuknya demikian menyuburkan. Dan berbeda dengan api yang sinarnya lenyap 
ketika mati, mereka masih bersinar tatkala badan kasarnya sudah ditelan bumi. 
 
Putera bungsu saya yang masih balita pernah bertanya, kemanakah bunga dan api 
pergi ketika mereka sudah mati? Pertanyaan ini memang kedengaran innocent, 
namun relevan untuk ditanyakan pada diri kita manusia. Anda bebas untuk percaya 
atau tidak percaya, seorang hypnotherapist bernama Michael Newton pernah 
melakukan eksperimen yang menarik. Sejumlah pasien yang dihipnotis dibawa oleh 
Newton ke dalam rangkaian pengalaman jauh ke belakang. Dari pengalamannya 
pernah meninggal di kehidupan sebelumnya, sampai dengan perjalanan-perjalanan 
jiwa yang lain. Sebagaimana yang dia tulis dalam buku karyanya yang berjudul 
Journey of Souls: Case Studies of Life Between Lives, diperlihatkan dengan metode 
wawancara, bagaimana orang-orang dalam keadaan terhipnotis bisa bertutur tentang 
perjalanan jiwa mereka yang amat unik dan berbeda. 
 
Newton memang bukan seorang pakar agama dan hanya seorang terapis. Dia juga 
mengakui menjaga jarak terhadap konsep reinkarnasi. Tetapi apa yang dia temukan, 
memberikan sebuah pandangan, bahwa kita ini lebih dari sekadar gumpalan-
gumpalan daging yang riwayatnya tamat ketika kematian telah menjemput. 
 
Saya tidak tahu, apakah bunga dan api riwayatnya tamat setelah mati. Namun 
manusia sebagaimana dituturkan Newton, masih memiliki riwayat panjang setelah 
beberapa kali dijemput kematian. Sekaligus memberikan bahan perenungan, 
kemanakah kita sedang dan telah mengarahkan perjalanan jiwa ini?. 
 
Bunga dan api memang diam selamanya – kalau kita menggunakan konsep 
berbicara ala manusia. Namun, rangkaian renungan di atas, membuat saya terdiam 
sejenak setiap kali melihat bunga dan api. Untuk kemudian, melalui kepekaan-
kepekaan mencoba membuka telinga hati yang kadang dibuat bersembunyi oleh 
kehidupan masa kini. 
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26. Meraih Harta Dengan Cinta 
 
Tidak sedikit manusia sepanjang sejarah, dan mungkin sepanjang zaman, dihadang 
pertanyaan mendasar: bisakah harta diraih melalui jalan-jalan cinta ? Pertanyaan ini 
tidak saja menghadang Anda, sayapun dihadang pertanyaan serupa dulu. Tidak 
sedikit manusia yang ragu, dan bahkan skeptis. Lebih menyedihkan lagi, ada yang 
meletakkan harta dan cinta dalam posisi berseberangan. Bila mau harta, cinta harus 
dikorbankan. Jika mau cinta, maka harta akan menjauh. Paling tidak, demikianlah 
keyakinan banyak orang. 
 
Tanpa bermaksud berseberangan dengan banyak orang, premis dasar saya agak 
berbeda. Antara harta di satu sisi, dan cinta di lain sisi, tidaklah selalu berada pada 
posisi berseberangan. Tidak sedikit kehidupan manusia bertutur, keduanya bisa 
dilakukan secara bersama-sama. Kehidupan sejumlah orang mengagumkan bahkan 
menunjukkan, harta juga bisa diraih melalui jalur-jalur cinta. 
 
Sebut saja serangkaian kehidupan sejumlah orang yang mengagumkan seperti 
Konosuke Matsushita dan Mahatma Gandhi. Yang pertama wakil kehidupan yang 
tinggi di dunia material, yang kedua adalah wakil kehidupan yang tinggi di dunia 
spiritual. Keduanya adalah wakil dari kehidupan di mana harta (baik material maupun 
spiritual) bisa berjalan bersama-sama dengan cinta. Matsushita melalui prinsip Man 
Does Not Live With Bread Alone, tidak saja membuat pemilik prinsipnya menjadi 
kaya raya secara materi, tetapi juga memberikan inspirasi spiritual pada banyak 
sekali kehidupan korporasi. Gandhi juga serupa, prinsip anti kekerasan tidak saja 
membuat sejarah kemerdekaan India jadi legendaris, tetapi menjadi sumber air 
kejernihan bagi banyak sekali perjuangan umat manusia di seluruh kaki langit. Ada 
yang menyebut dua kasus di atas sebagai kebetulan yang tidak representatif. Dan 
saya hargai mereka yang berkeyakinan demikian. Dan kehidupan saya maupun 
kehidupan sejumlah orang lain bertutur sebaliknya. 
 
Setiap kali pulang sekolah ketika masih kelas satu dan dua SD, saya ambil tempat 
duduk kecil dan meminta Ibu duduk di sana. Sambil tersenyum Ibu duduk dan 
memangku saya. Dan dimulailah kegiatan konyol yang membuat banyak sahabat 
kecil saya berteriak: ‘malu, sudah besar masih menetek!’. Dan ketika Ibu masih hidup, 
dan menyaksikan bagaimana saya yang memiliki banyak kekurangan ini menggapai 
sejumlah ketinggian, Ibu berbisik ke saya: ‘kamu pantas sampai di tempat tinggi 
dalam kehidupan, karena menetek sampai umur delapan tahun’. 
 
Ketika itu, saya hanya menjawabnya dengan senyum, hanya untuk membahagiakan 
hati Ibu. Namun sekian lama setelah Ibu meninggal, kekuatan-kekuatan cinta Ibu 
tidak habis sampai ketika saya berhenti menetek. Kekuatan cinta ini menembus 
batas waktu. Dalam banyak kejadian bahkan terbukti, kehidupan saya ditarik ke 
tempat-tempat tinggi melalui energi-energi cinta. Salah satunya cinta almarhumah 
Ibu saya. 
 
Cerita kedua adalah cerita Rich Teerlink sebagai komandan Harley Davidson dalam 
melakukan turn around. Sebagaimana kita tahu, Teerlink berhasil memutar balikkan 
sejarah Harley Davidson dari produsen sepeda motor yang jadi pecundang, kembali 
berdiri tegak menjadi pemenang. Sebagaimana ia tuturkan dalam buku More Than 
Motor Cycle, kekuatan terbesar yang mendorongnya untuk senantiasa teguh dan 
kuat mengomandani Harley Davidson adalah pesan Ibunya : ‘semua manusia pada 
dasarnya sama baiknya’. Ini juga yang membuat banyak negosiasi Teerlink dengan 
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serikat pekerja, serta negosiasi-negosiasi berat lainnya berjalan relatif lancar. 
Energinya hanya satu : cinta. 
 
Cerita serupa juga menjadi catatan hidup Lee Iacocca, Konosuke Matsushita, 
Mahatma Gandhi sampai dengan Dalai Lama. Di mana, harta juga bisa digapai 
melalui jalan-jalan cinta. Catatan ini mengingatkan saya pada seorang penulis jernih 
bernama Chao-Hsiu Chen. Penulis buku The Bamboo Oracle serta The Body Feng 
Shui ini pernah menulis : ‘Look at your own life and that your roots, your trunks, your branches 
and your leaves will live as long as your character is noble. Therefore you can be lucky’. Lihatlah 
kehidupan Anda. Akar, batang, cabang dan daun-daun Anda akan hidup sejauh 
Anda memiliki sifat-sifat mulia. Dan karenanya, Anda juga bisa hidup penuh 
keberuntungan. 
 
Tadinya, saya pikir apa yang disebut dengan The Body Feng Shui adalah bagaimana 
menyisir rambut, mengenakan pakaian, atau merawat tubuh saja. Ternyata ia lebih 
mendalam : mengembangkan sifat-sifat mulia. Dan kemuliaan terakhir ini tidak saja 
bisa membuat orang bisa jadi pendeta, melainkan juga bisa membuat orang hidup 
penuh keberuntungan. 
 
Sebuah tesis yang menjawab keraguan banyak orang, melalui cinta sebagai awal 
dari banyak hal-hal mulia, harta juga bisa diraih dalam jumlah yang tidak terbatas. 
Lebih dari sekadar meraih harta, orang-orang yang meraih harta dengan jalan cinta, 
bisa meraih dua sukses sekaligus: sukses di perjalanan sukses di tempat tujuan, 
sukses di dunia sukses juga di surga. Bukankah indah sekali kehidupan yang 
diwarnai dua sukses sekaligus? 
 
Anda bebas memilih, akankah dibiarkan cinta berseberangan dengan harta, atau 
akan meraih harta dengan jalan-jalan cinta. Apapun pilihan Anda saya hargai. Dan 
sejalan dengan Chao-Hsiu Chen melalui kearifan-kearifan bambunya yang 
menyebutkan bahwa the greatest peace in modesty, the greatest modesty in silence, 
ketika tulisan ini sedang dibuat saya sedang merangkum dua kontroversi ini dalam 
inti sari keheningan. 
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27. Kota Keheningan Dan Kedamaian 
 
 
Agak berbeda dengan sejumlah orang yang marah kalau profesinya dijadikan 
sumber tawa, saya kerap belajar banyak dari tawa dan canda. Karena ia kaya 
inspirasi dan imajinasi. Di sebuah bar yang lagi sepi pengunjung, tiba-tiba saja ada 
seorang laki-laki parlente memasuki bar sambil memesan minum. Heran dengan 
penampilan pria yang amat parlente ini, penjaga bar bertanya tentang profesi dan 
pekerjaan orang terakhir. Dengan mantap laki-laki dandy ini menyebut profesi 
konsultan. Tentu saja penjaga bar mengerutkan alisnya sebagai tanda tidak tahu. 
Maka bertanyalah ia : ‘Konsultan, mahluk apa itu ?’. 
 
Sebagaimana konsultan umumnya yang senantiasa bicara meyakinkan, dengan 
tenang ia menjawab: ‘A logical thinker’. Mendengar jawaban terakhir, penjaga bar 
semakin bingung. Menangkap mimik muka bingung, pria parlente tadipun mencoba 
untuk menerangkannya dalam bahasa konsultan. ‘Anda punya aquarium?’, demikian 
konsultan tadi memulai pembicaraan. Dan dijawab dengan anggukan kepala oleh 
lawan bicaranya. ‘Nah, kalau punya aquarium berarti Anda pencinta ikan’. Kali ini 
juga dijawab dengan mengangguk. ‘Bila Anda pencinta ikan, berarti Anda juga 
menyayangi istri’. Tidak ada alternatif lain bagi penjaga bar terkecuali mengiyakan. 
‘Kalau Anda punya istri, itu artinya Anda punya anak’. Dan ajaibnya, kali inipun bar 
tender ini angguk-angguk tanda mengiayakan. Terakhir, setelah menghabiskan 
minuman, sambil berjalan ke luar bar, laki-laki parlente tadi menyimpulkan 
pembicaraannya begini: ‘Kesimpulannya, kalau Anda punya anak artinya Anda tidak 
impoten’. 
 
Di luar pengetahuan penjaga bar dan konsultan tadi, rupanya keseriusan 
pembicaraan tadi diperhatikan tukang sapu dari jauh. Begitu sang konsultan keluar 
bar, maka tukang sapu juga bertanya keherananan: ‘siapa tadi yang pakaiannya 
amat parlente?’. Menirukan gaya bicara konsultan, penjaga bar menjawab yakin: ‘Oh 
tadi itu konsultan’. Tukang sapu ini lebih bingung lagi: ‘apa itu konsultan?’. Meniru 
jawaban konsultan, bar tender menjawab: a logical thinker. Tentu saja lawan biacara 
terakhir bingung. Berhasil dicuci otak oleh konsultan, penjaga bar menjelaskannya 
dengan cara yang sama. ‘Punya aquarium?’. Dan tukang sapu menggelengkan 
kepalanya. Melihat gelengan kepala terakhir maka bar tender menyimpulkannya 
secara yakin: ‘Kalau Anda tidak punya aquarium, artinya Anda impoten’. 
 
Sebelum tertawa disebut sebagai salah satu bentuk terorisme – karena setelah 
kejadian penghancuran WTC New York sedikit-sedikit penguasa menyebut teroris - 
sebaiknya Anda tertawalah sebanyak-banyaknya. Yang jelas, dengan seluruh 
kelebihan dan kekurangannya demikianlah cara pikiran bekerja: mengkotak-kotakkan. 
Dengan tidak ada maksud membuka perang dengan pengagum pikiran, sejak dulu 
pikiran memang bermata ganda: membantu sekaligus membatasi. Sulit 
membayangkan bagaimana wajah kehidupan manusia tanpa dibantu pikiran. Sama 
sulitnya membayangkan kehidupan tanpa pikiran, kita juga sulit membantah 
kenyataan pikiran sebagai pembatas manusia dalam melakukan perjalanan. Dalam 
kurun waktu ribuan tahun, manusia sudah dipenjara pikiran. 
 
Dibawanya manusia pada hidup yang penuh dengan kotak. Ada kotak bangsa, 
agama, bahasa. Belum lagi kotak-kotak mengerikan yang bernama kebencian dan 
kemarahan. Sebagai hasilnya, masalah-masalah fundamental seperti ketakutan, 
konflik, kehidupan yang kehilangan arti, tetap saja ada sepanjang zaman. 
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Sadar dengan aspek kedua pikiran sebagai pembatas perjalanan inilah, maka orang-
orang seperti J. Krishnamurti, Dalai Lama dan praktisi meditasi intens lainnya, 
mengajak kita untuk belajar melampaui pikiran. Kendaraan yang bisa membawa kita 
ke sana ada banyak sekali, salah satu yang dikenal luas bernama meditasi. 
 
Bedanya dengan pikiran, meditasi tidak bisa diwakili oleh kata-kata manapun. Ia 
adalah sebuah kegiatan mengalami di dalam diri. Semakin ia dipaksa untuk 
didefinisikan, mudah sekali orang tergelincir dalam kedangkalan-kedangkalan. 
Apapun kendaraan yang dipakai dan jalan yang ditempuh, ada satu hal yang layak 
dipertimbangkan dalam upaya melampaui pikiran: keikhlasan. Sebuah kualitas yang 
sudah lama dibuat tenggelam oleh kegemaran pikiran untuk ‘berdagang’ (baca: 
berkalkulasi) dengan kehidupan dan Tuhan. Ada yang hanya sembahyang lima 
waktu setelah jadi manajer. Ada yang berdemonstrasi mau menghancurkan pabrik 
hanya karena isu ketidakadilan. Dalam skala yang lebih besar, sahabat-sahabat 
yang pro dan anti Amerika setelah kejadian hancurnya WTC New York oleh 
serangan teroris, bahkan membuka jalan bagi terealisasinya ramalan clash 
civilization. Ibarat langit- angit kamar yang membatasi ketinggian pandangan, 
demikianlah pikiran membatasi perjalanan menuju keikhlasan. 
 
Perjalanan terakhir menjadi super sulit, terutama pada kehidupan yang sudah 
demikian mesranya ‘berselingkuh’ dengan pikiran. Dari perselingkuhan terakhir, 
mudah sekali keluar stempel seperti bodoh, tidak mengerti, tidak tahu dan sejenisnya 
terhadap keikhlasan. 
 
Sehingga mudah dimaklumi kalau Rabin Dranath Tagore dalam The Heart of God, 
pernah menulis: “Let this be my last word, that I trust in Your love”. Terinspirasi dari sinilah, 
maka saya senantiasa mengawali doa, agar semua permohonan saya diganti 
dengan keikhlasan. Sebab, hanya keikhlasanlah yang bisa mengganti setiap kota 
dan desa yang saya kunjungi menjadi kota dan desa keheningan dan kedamaian. 
 
Setidaknya itulah yang bisa saya tuturkan ke Anda dalam inner journey sejauh ini. 
Dan ini tidak ada sangkut pautnya dengan hubungan antara kepemilikan aquarium 
dan impotensi. Ha ha ha! 
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28. BI : Bantu Istri 
 
Salah seorang mantan direktur BI yang pernah sama-sama menjadi pembicara di 
seminar yang diadakan Infobank, pernah mengejutkan saya. Pasalnya, beliau 
mencantumkan jumlah isterinya ada dua dalam daftar riwayat hidup yang dibacakan 
moderator, dan dibenarkan oleh yang bersangkutan di depan umum. Kontan saja 
saya yang ada di sebelahnya, sejumlah wartawan yang hadir serta hadirin lainnya 
bertanya penuh keheranan. 'Bagaimana mungkin seorang mantan pejabat teras BI 
berani memiliki dua istri?', demikianlah kira-kira pertanyaanyang mengganjal di 
kepala. 
 
Akan tetapi, pertanyaan mengganjal ini tidak bertahan lama. Sebab, selang 
beberapa menit setelah moderator membacakan daftar riwayat hidup, rekan tadi 
memerinci siapa-siapa saja istrinya. Istri pertama tentu saja yang legal, konstitusional 
serta dipamerkan sejak dulu. Istri kedua, ikut kemanapun sang suami pergi. Ia 
bernama Siti Nurani. Alias, sang hati nurani. Sayangnya, masih menurut penuturan 
sang mantan (mondar mandir tanpa jabatan), isteri terakhir inibaru ketemu setelah 
pensiun. 
 
Setiap kali ada pembicaraan tentang independensi BI, cerita setengah humor ini 
terngiang lagi dalam ingatan saya. Beberapa pertanyaan sebenarnya masih 
mengganjal, kenapa ketemu 'istri' kedua baru setelah pensiun? Apakah semua 
direktur dan mantan direktur BI baru mendengar bisikan sang nurani setelah pensiun? 
Apakah itu berarti, sangat sedikit kebijakan BI selama ini yang bertumpu pada nurani 
yang bersih dan bening? Dan masih ada lagi pertanyaan lain yang mengganjal. Rasa 
ingin tahu yang usil ini - sebagaimana disiratkan oleh pertanyaan-pertanyaan di atas 
- tentu saja tidak akan saya dalami dan lanjutkan bila menyangkut direksi di luar BI. 
 
Sebagaimana sering dikemukakan oleh banyak rekan ekonom, lembaga perbankan - 
lebih-lebih BI dengan seluruh otoritasnya, bukanlah sembarang lembaga. Ia adalah 
salah satu 'mesin' perekonomian yang amat menentukan. Terutama karena melalui 
perbankan saving ditransformasikan menjadi investment. Wajah dan nasib 
perekonomian kini dan juga nanti sangat ditentukan oleh apa yang terjadi dan apa 
yang dilakukan lembaga perbankan. 
 
Bisa dibayangkan, kalau lembaga dengan peran yang demikian menentukan, 
kemudian keropos, atau dibangun di atas fondasi kebijakan yang miskin hati nurani? 
Masih belum hilang dari ingatan publik, kalau proses recruitment di BI dari dulu 
hingga sekarang, sangat menggarisbawahi faktor kepintaran. Demikian pentingnya 
faktor terakhir ini, sampai-sampai hanya mereka yang berindeks prestasi 
mengagumkan saja yang boleh punya pengalaman ditesting sebagai calon pegawai 
BI. 
 
Akan tetapi, mendengar cerita rekan mantan direktur BI di atas, sekaligus 
menyaksikan 'nasib malang' BI di tengah krisis ekonomi dan politik terakhir, saya dan 
juga beberapa rekan yang tahu 'kepintaran' orang-orang BI, hanya bisa bengong 
kebingungan. Memang, kepintaran dan kearifan adalah dua hal yang tidak sama. 
Kepintaran lebih berhubungan dengan kecanggihan otak. Kearifan lebih terkait 
dengan sensitivitas terhadap sang nurani. Namun, dengan pengalaman BI yang 
demikian lama dan panjang. Telah mengarungi demikian banyak badai, adakah 
semacam sinyal-sinyal kelembagaan yang membuat organisasi BI peka dan rentan 
akan kebersihan dan kejernihan nurani? 
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Terus terang, ingin sekali saya menjawab 'ada' terhadap pertanyaan terakhir. Namun, 
menyaksikan babak belurnya kredibilitas dunia perbankan kita, yang juga 
mencerminkan kredibilitas BI, sulit sekali untuk tidak menyimpulkan bahwa BI 
sebagai organisasi sudah 'tuli' akan bisikan-bisikan jernih sang nurani, serta 
ditinggalkan oleh kemajuan masyarakat. Masyarakat yang sudah melek informasi, 
tinggi pendidikannya, tahu hak-hak demokrasi, serta sejumlah atribut kemajuan 
lainnya, hanya direspon dengan manajemen museum yang hanya terdiri dari 
tumpukan kebijakan lama dan usang. Disebut lama, karena keadaan baru direspons 
dengan kebijakan masa lampau. Lihat saja, adakah hal baru dari cara BI menangani 
krisis kepercayaan terhadap dunia perbankan? Disebut usang, karena tidak ada 
satupun terlihat langkah yang menunjukkan bahwa mereka berada di depan dalam 
membuka jalan kemajuan. Bahkan, dalam banyak kasus, keterlambatan-
keterlambatan dalam mengantisipasi keadaan membuat organisasi BI terpaksa 
diamputasi. Berdirinya BPPN adalah bentuk amputasi yang sangat memalukan dan 
menyedihkan. 
 
Di tengah keraguan-keraguan ini, sangat sulit bagi saya untuk memberikan kontribusi 
intelektual terhadap topik independensi Bank Indonesia. Sebagaimana banyak 
dibahas dalam dunia keilmuan, independensi dan obyektivitas memang bukan 
barang mudah. Lebih dari itu, saya meyakini tidak ada satupun manusia yang 
seratus persen independen dan obyektif. Demikian juga dengan lembaga. Akan 
tetapi, ada manusia dan lembaga yang lari ke hati nurani di tengah semesta 
relativitas ini, ada juga yang memanfaatkan relativitas terakhir untuk berjalan semau 
gue mementingkan diri sendiri. Untuk mengklasifikasikan di mana seseorang atau 
sebuah lembaga berdiri dalam kerangka terakhir, sekali lagi, ini juga relatif. Sesuatu 
yang hanya bisa dijawab secara penuh oleh yang bersangkutan. Dalam kejernihan 
dan kebeningan nurani tentunya. 
 
Menyangkut nurani terakhir, seorang sahabat lama yang sudah lama tak jumpa, tiba-
tiba muncul di salah satu lapangan golf. Merasa sama- sama 'gila' karena sama-
sama bermain golf (golongan orang-orang lupa fikiran), saya bertanya tidak sabar 
tentang profesinya. Dengan tuntas ia menyebut profesi Dirut BI. Tentu saja saya 
tidak percaya karena BI dipimpin Gubernur bukan Dirut. Rupanya, mirip dengan 
cerita mantan direksi BI di awal artikel ini, ia juga setengah bercanda. 
 
Menurut rekan ini, Dirut BI kepanjangannya di rumah terus bantu istri. Alias 
pengangguran akibat PHK. Lagi-lagi saya bertanya: istri yang mana? Sebuah 
pertanyaan yang juga berlaku pada pemimpin BI yang sedang in power. 
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29. Mumpung Masih Diberi Waktu 
 
 
Setiap mengakhiri sebuah tahun, semua orang dihadang oleh sebuah kenyataan 
betapa cepatnya sang waktu berputar dan berlalu. Dan secara tiba-tiba, baru sadar 
ketika ada sahabat atau kerabat yang dipanggil kematian. Di situ kita baru merenung, 
kita masih diberi sisa waktu. 
 
Mungkin Anda punya kenangan tersendiri dengan tahun 2001, demikian juga saya. 
Ada sejumlah catatan dan jejak waktu yang tertulis dalam sejarah saya di tahun 2001. 
Ada kejadian diangkat menjadi presiden direktur sebuah perusahaan swasta dengan 
dua ribuan karyawan di awal tahun, dan di akhir tahun diangkat lagi oleh sang 
kehidupan untuk menjadi presiden direktur sebuah perusahaan dengan empat puluh 
ribuan karyawan. Ada juga catatan-catatan yang menyedihkan seperti pernah diteror 
orang, didatangi karyawan yang marah sambil mengancam manajernya dibunuh di 
depan saya. Dan masih ada lagi catatan lain yang terlalu panjang untuk diceritakan. 
Boleh saja ada orang yang berdecak kagum, atau menyimpan kebencian setelah 
melihat catatan ini. Namun, bagi saya pribadi ada yang jauh lebih membanggakan 
dari diangkatnya saya oleh sang kehidupan dua kali di tahu 2001 di posisi tertinggi. 
Setelah mencoba beberapa kali di tahun-tahun sebelumnya, baru di tahun 2001 saya 
berhasil menemani sahabat-sahabat muslim berpuasa sebulan penuh. Inilah prestasi 
yang paling saya banggakan di tahun 2001. 
 
Mirip dengan kejadian sebelumnya, di mana sejumlah sahabat mengira saya 
seorang kristiani ketika banyak menulis soal cinta dan kasih sayang, ada juga yang 
mengira saya seorang buddis ketika mereka tahu kalau saya seorang vegetarian, 
demikian juga dengan kegiatan berpuasa sebulan tadi. Bawahan di kantor yang 
biasa melayani saya membelikan makan siang, ada yang berbisik kalau saya sudah 
menjadi seorang muslim. Tentu saja semuanya hanya saya jawab dengan senyuman. 
Dan ada yang lebih penting dari sekadar memasukkan kegiatan-kegiatan 
membanggakan ini ke dalam kotak dan judul tertentu. Yakni, bagaimana sang waktu 
diisi. 
 
Kadang ada anggota keluarga – terutama isteri – yang kasihan melihat saya 
menempuh jalan-jalan kehidupan seperti ini. Dulu, ketika berada pada kehidupan 
yang amat di bawah dan amat jarang bisa membeli daging, bermimpi bisa makan 
daging setiap hari. Sekarang, ketika membeli daging bukan lagi menjadi sebuah 
kegiatan yang teramat sulit untuk dilakukan, tiba-tiba saya memutuskan hubungan 
dengan kegiatan makan daging. Dulu, ketika makan adalah sebuah kemewahan dan 
hiburan yang amat menyenangkan. Sekarang ketika membeli makanan adalah 
sebuah perkara kecil, malah berpuasa dalam waktu sebulan. Demikianlah kira-kira 
isteri saya kadang mengeluh di rumah. Dan semua keluhan ini hanya saya jawab 
dengan senyuman sederhana plus kalimat sederhana: mumpung masih diberi waktu. 
 
Serupa dengan lagu indah Ebiet G. Ade yang berjudul ‘Masih ada waktu’, hidup 
memang sebuah perjalanan abadi. Hanya karena kehendakNya, kita masih bisa 
melihat matahari. Ebiet memberikan kita sebuah alternatif yang layak untuk 
direnungkan: bersujud. Satu spirit dengan saran bersujud ala Ebiet, Kahlil Gibran 
dalam The Prophet pernah menulis: ‘your daily life is your temple and your religion’. 
Kehidupan sehari-hari Anda adalah tempat sembahyang sekaligus ‘agama’ Anda. 
Sulit membayangkan, bagaimana seseorang yang menyebut dirinya beragama tetapi 
setiap hari pekerjaannya hanya menyakiti hati orang lain. Susah dimengerti, kalau 
ada orang yang datang ke tempat ibadah demikian rajinnya, atau menyumbangkan 
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dana besar untuk pembuatan tempat ibadah, tetapi hampir setiap hari mencuri uang 
orang lain. 
 
Dalam bingkai-bingkai Ebiet dan Gibran, mungkin lebih menyentuh hati orang-orang 
biasa yang tidak pernah menyumbang, tidak pernah menyebutkan agamanya, tetapi 
mengisi waktu-waktunya dengan cinta dan kasih sayang. Atau orang-orang yang 
namanya tidak pernah menghiasi media, tidak dikenal siapapun, namun mengisi 
hari-harinya dengan senyuman buat kehidupan. Atau orang yang tidak pernah 
menduduki satu kursi jabatanpun, tidak menyandang gelar apapun, namun 
menunjukkan keteladanan-keteladanan kehidupan yang mengagumkan. 
 
Terinspirasi dari pemikiran-pemikiran orang seperti Ebiet dan Gibran inilah, saya 
merelakan diri hidup dalam jalur-jalur yang oleh kebanyakan orang disebut 
menyengsarakan. Tidak untuk gagah-gagahan, tidak juga karena haus akan pujian, 
akan tetapi melalui solidaritas, disiplin diri, kesederhanaan saya sedang mengukir 
sang hidup dengan catatan-catatan waktu. Dan ketika suatu waktu putera puteri saya, 
atau orang lain membuka serta membacanya, mereka akan tahu, pernah ada 
seorang ayah atau seorang penulis yang hidup dengan tingkat solidaritas dan disiplin 
diri tenrtentu. Kemudian, membuahkan kehidupan yang hanya mengenal bersujud di 
depan Tuhan. 
 
Sebagai orang yang bergaul ke mana-mana, kerap saya diberikan banyak kartu 
nama oleh banyak orang, lengkap dengan jabatan mentereng di bawah nama yang 
bersangkutan. Ini membuat saya berimajinasi, kalau suatu saat saya bisa memiliki 
sebuah kartu nama, di mana di bawah nama saya ada jabatan yang bisa mewakili 
kesukaan saya untuk bersujud di depan Tuhan. Mimpi ini muncul di kepala karena 
teringat oleh salah satu tulisan Gibran dalam The Prophet: "beauty is life when life unveils 
her holy face" (kecantikan adalah kehidupan yang wajah sucinya terungkap). Dan saya 
berterimakasih bisa mengetahuinya ketika Tuhan masih memberi cukup waktu. 
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30. Biarkan Kedamaian Bicara 
 
 
Dalam jangka waktu yang amat lama, wacana publik kita ditandai oleh kekerasan 
yang memperkuda kedamaian. Tidak hanya setelah republik ini merdeka, jauh 
sebelumnyapun sejarah kita sudah ditandai oleh wajah- ajah kekerasan di sana-sini. 
Di Jawa Barat sana, banyak orang yang tingkat penghormatannya lebih rendah di 
bandingkan daerah Jawa lainnya terhadap nama Gajah Mada. Apa lagi yang ada di 
balik ini semua kalau bukan sejarah kekerasan. Sejarah masa penjajahan apa lagi. 
Bercak dan aliran darah ada di mana-mana. Dulunya, setelah kemerdekaan direbut 
dan pembangunan dijalankan, diharapkan bercak dan aliran darah bisa dihilangkan. 
Nyatanya, baik di masa orde lama, orde baru, bahkan sampai sekarangpun ia masih 
menjadi berita di hampir setiap media. Ambon, Poso, Aceh, Irian Jaya, Jakarta 
hanyalah sebagian saja dari sekian banyak kekerasan mengerikan, tapi menjadi 
santapan wacana yang digemari. Belum lagi ditambah dengan kekerasan-kekerasan 
tersembunyi lainnya. Industri keuangan dan perbankan yang dirampok orang di 
sana-sini. Uang negara yang dijarah dari dulu hingga sekarang. Hubungan industrial 
yang ditandai banyak demonstrasi, pemogokan, pembakaran dan sejenisnya. Dan 
deretan panjang kekerasan lainnya. 
 
Entah mana yang lebih mewakili. Sejarah manusia yang memang membawa 
kekerasan ke mana-mana, atau karena publik lebih tertarik dengan topik-topik 
kekerasan. Yang jelas, sulit diingkari kenyataan, semakin banyak berita kekerasan 
muncul dalam wacana publik, semakin laris medianya, serta semakin banyak orang 
mau membaca dan terlibat wacana. 
 
Anda mungkin sudah mahfum, beberapa tokoh publik dan organisasi masyarakat " 
kalau tidak mau dikatakan kebanyakan " malah "mendulang" hasil dari kekerasan. 
Buktinya, setelah kekerasan muncul, mereka muncul sebagai pahlawan, penyelamat, 
bahkan ada yang menjadi penguasa baru. Kadang saya malah bertanya penuh 
keraguan, tidakkah rezim yang sedang berkuasa ini adalau output dari mesin 
raksasa yang bernama kekerasan? Kalau mesinnya mesin kekerasan, adilkah kalau 
kita mengharapkan output kedamaian dari sana? 
 
Anda jawab sendirilah pertanyaan-pertanyaan penuh keraguan tadi. Yang jelas, 
dengan resiko ditertawakan orang, ada tidak sedikit orang yang berharap agar 
kedamaian diberi kesempatan untuk berbicara. Boleh saja dia tidak menarik selera 
wacana banyak orang. Tidak membuat media menjadi laris manis. Tidak juga 
menghasilkan pahlawan dan penyelamat. Akan tetapi, bukankah menjadi hak azasi 
setiap orang untuk hidup damai? 
 
Dibandingkan terlalu banyak bertanya, mari kita sama-sama ulas persoalan 
dianaktirikannya kedamaian oleh kekerasan. Mereka yang diteropong oleh Naisbitt 
masuk ke dalam kotak spirituality yes, formal religion no, mungkin menyebut agama 
telah gagal. Mereka yang antikekuasaan akan menunjuk hidung kekuasaan sebagai 
biang keladi. Pemerhati pendidikan lain lagi, mereka menuduh lembaga terakhir 
sudah tidak berfungsi lagi sebagai pembawa misi perdamaian. 
 
Izinkan saya meneropong persoalan ini di tingkat individu. Ada sebuah kualitas 
pribadi yang berperan besar dalam memproduksi kekerasan. Dia bernama Aku. 
Dalam keakuan, banyak sekali hal yang sebenarnya berasal dari kedamaian 
sekalipun, bisa berubah menjadi kekerasan. Bibit-bibit keakuan terakhir bisa 
bersumber dari keyakinan dan perasaan benar, harga diri yang tinggi, keserakahan 
akan harta dan tahta, dll. Coba bayangkan sepasang suami isteri yang sudah sejak 
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lama hidup damai di hutan tanpa gangguan berarti. Suatu hari, ada kebutuhan untuk 
sekali-sekali bertengkar satu sama lain. Dan sepakatlah mereka untuk memulai 
pertengkaran. Sang isteri berkata dengan nada membentak: "ini ketela kesukaanku!". 
Dan suaminya berfikir sejenak, kemudian menjawab dengan penuh kesabaran: "ya 
itu memang kesukaanmu, dan marilah kita makan sama-sama seperti biasa". Maka, 
batallah pertengkaran yang sudah direncanakan terlebih dahulu ini. 
 
Cerita ilustratif ini menunjukkan, keakuan memang sudah menjadi sumber 
pertengkaran di mana-mana. Namun, kesediaan dan kesabaran untuk senantiasa 
awas dengan keakuan tadi, sudah dan akan terus membantu proses menuju 
kedamaian. Bedanya dengan kekerasan yang datang tanpa diundang, kedamaian 
memerlukan "undangan" khusus agar dia datang. Demikian khususnya, sehingga 
memerlukan biaya yang amat besar. 
 
Salah satu laporan majalah Fortune, (maaf saya lupa edisinya) pernah melaporkan 
sebuah kecenderungan yang mereka sebut dengan the new corporate mystiques. 
Ternyata, apa yang mereka sebut dengan mistik-mistik baru dunia usaha adalah 
kecenderungan sejumlah raksasa usaha di sana, untuk mengundang sejumlah rahib 
Buda sebagai pelatih. Bukan untuk mengajak orang masuk agama Buda. Melainkan, 
mengajari ekskekutif hidup dalam kedamaian. 
 
Kedamaian (demikian mereka meyakini) adalah syarat utama dari produktivitas. 
Dalam kedamaian, kita bisa melakukan dan mencapai lebih banyak hal. Mirip 
dengan keluarga di rumah, apa yang bisa kita capai kalau setiap hari isinya hanya 
pertengkaran? Ada yang bertanya, bukankah kedamaian akan lebih terasa 
nikmatnya kalau kita pernah mengalami kerusuhan ? Tentu saja. Sebab, kehidupan 
merupakan hasil dari dialektika. Dan dialektika terakhir, sulit diharapkan berhasil 
optimal kalau salah satunya jauh lebih dominan dibandingkan yang lain. Mirip 
dengan kehidupan kita sekarang-sekarang ini, terutama dengan hadirnya kekerasan 
di banyak pojokan ruang publik. 
 
Akankah kita biarkan kedamaian menjadi kuda bisu yang ditunggangi kekerasan? 
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31. Bubar Karena Besar 
 
 
Dulu, ketika saya masih duduk sebagai mahasiswa di fakultas ekonomi, dan sempat 
dibombardir oleh ide-ide besar ala banyak ekonom seperti Keynes dan manusia 
sejenis, tiba-tiba merasa diinteruspi pikirannya oleh E.F Schumacher melalui 
karyanya yang berjudul "Kecil Itu Indah". Anda bayangkan, pikiran yang biasa diajak 
untuk mempermainkan variable-variabel yang ditujukan untuk memperbaiki hal-hal 
besar, tiba-tiba dibelokkan secara mendadak untuk mencermati sekumpulan hal 
yang relatif "kecil". 
 
Entah apa ukuran dan kriteria Anda dalam menilai keberhasilan perekonomian, kalau 
ukurannya pertumbuhan, dan ini yang dikotbahkan banyak ekonom, tentu saja ide-
ide ala Schumacher tidak layak untuk dilirik dan diperhatikan. Namun, bila kita mau 
belajar dari runtuhnya sejumlah perekonomian yang tidak berakar dalam pada 
karakteristik dasar masyarakat setempat, cerita jadi lain lagi. Dan harus diakui, 
dalam wacana manapun, selalu ada perimbangan dari setiap prokontra. Demikian 
juga wacana tentang basis utama perekonomian suatu masyarakat. 
 
Tanpa berniat mau memperpanjang prokontra yang belum berakhir di atas, kita di 
Indonesia dihadapkan pada serangkaian kenyataan yang mudah mengundang 
paradoks. Ketika krisis total terjadi, mereka yang berdiri di depan dalam barisan 
orang-orang yang mengeruk uang negara melalui bantuan likuiditas Bank Indonesia, 
hampir semuanya termasuk dalam pengusaha dan perusahaan besar yang sengaja 
dibesarkan penguasa rezim orde baru. Sampai ketika tulisan ini dibuatpun, barisan 
perusahaan dan pengusaha tadi sebagian dalam proses penanganan oleh aparat. 
Dan kalau kontribusi manusia-manusia bermasalah ini dihitung perannya terhadap 
perekonomia ketika orde baru masih berkibar, tentu saja porsinya masuk dalam 
klasifikasi besar. 
 
Sebaliknya, ketika indikator-indikator perekonomian menunjukkan angka-angka 
menyedihkan, Indonesia dihadapkan pada sekumpulan penyelamat perekonomian 
yang dulunya tidak pernah diperhitungkan dan disentuh kebijakan-kebijakan besar: 
usaha kecil dan menengah. Demikian juga dengan dunia perbankan. Bank-bank 
besar nan menjulang memang diinjeksi uang dalam jumlah yang tidak bisa 
diperkirakan oleh pemain kecil menengah. Kalau dukungan pemerintah memang 
merupakan satu-satunya tenaga kemajuan, mungkin Indonesia adalah salah satu 
negara yang mbalelo dalam hal ini. Bagaimana tidak menyimpang dan melanggar 
kaidah, kalau pihak-pihak yang dijejali dana dan dukungan terbukti menjadi beban. 
Sedangkan mereka yang jauh dari hiruk pikuk lobi-lobi agar dibantu pemerintah, 
justru tampil sebagai penyelamat ketika negara dan bangsa ini terpuruk. Tidak 
pernah bisa dibayangkan, bagaimana nasib Indonesia ketika krisis paling dalam 
terjadi, kalau ia tidak diselamatkan pemain-pemain kecil menengah. 
 
Data-data mikro saya sebagai konsultan manajemen menunjukkan, justru industri-
industri dengan perputaran uang kurang dari lima ratus milliard setahun, tampil ke 
depan sebagai penyelamat perekonomian dan pengagguran. Perusahaan penjualan 
langsung Tupperware pertumbuhannya mencapai puncaknya ketika tahun 1998 
(tahun paling mengerikan dalam rangkaian krisis ekonomi Indonesia). Sekaligus 
menampung limpahan penganggur dari banyak industri yang ketika itu lagi sekarat. 
Demikian juga bank, mereka yang bisa masuk kategori "A" di tahun-tahun 
mengagetkan tadi hampir semuanya datang dari pemain-pemain yang dari besarnya 
asset hanya mengundang lirikan sebelah mata. Belum lagi industri-industri kecil ala 
kafe tenda yang di kota besar seperti Jakarta tadinya menjamur di mana-mana. Ia 
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tidak saja tampil sebagai penyelamat perut dari kelaparan, tetapi juga sebagi safety 
valve masyarakat yang dari banyak segi bisa disebut genting ketika itu. 
 
Derajat representasi dari data-data mikro memang layak dipertanyakan. Yang jelas, 
kecenderungan mbalelo ini tidak saja menjadi monopoli Indonesia, sahabat saya di 
Italia Utara sana juga bertutur hal serupa. Di mana industri-industri kecil menengah 
yang jauh dari jangkauan dan sentuhan kebijakan-kebijakan "besar" pemerintahlah 
yang menjadi tumpuan masa depan yang meyakinkan. 
 
Bercermin dari sini, mungkin sudah saatnya untuk memikirkan kembali keangkuhan 
dan arogansi variable-variabel "besar" dalam perekonomian. Apa lagi, keangkuhan 
dan arogansi terakhir diikuti oleh kesombongan pemerintah, bahwa dialah satu-
satunya produsen masa depan. Banyak krisis sudah bertutur, bangsa dengan 
rakyatnya bukanlah bebek-bebek yang dengan mudah bisa digerakkan variable-
variabel "besar" ketika berjalan ke depan. Meletakkan rakyat hanya sebagai obyek 
variable-variabel besar, sudah banyak terbukti, hanya memproduksi perusahaan dan 
pengusaha yang memperpanjang ketergantungannya pada penguasa ketika gerbang 
krisis terbuka. Bila dalam perusahaan dan pengusaha menengah kecil yang kebal 
bantingan perekonomian, berlaku kaidah "berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke 
tepian". Atau, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Krisis ekonomi 
Indonesia mengajarkan, arogansi variabel besar yang demikian asiknya dimainkan 
oleh rezim orde baru, memproduksi kaidah berusaha yang lain lagi: berakit-rakit ke 
hulu, berenang-renang ke Singapore. Artinya, memperoleh kredit dulu, setelah itu 
kabur ke Singapore. 
 
Kita patut bersyukur dan berterimakasih kepada mereka yang tidak hanya bertahan, 
tetapi tampil sebagai penyelamat. Terutama karena modal berakit-rakit ke hulu, 
berenang-renang ke tepian. Kita juga patut merenungkan, akankah rezim sekarang 
tetap memproduksi pengusaha yang besar dengan kaidah "berakit-rakit ke hulu, 
berenang-renang ke Singapore" ? 
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32. Hati-Hati Di Kursi Tertinggi 
 
 
Di kantor seorang sahabat yang cara kerjanya demikian mengagumkan dan hampir 
sempurna, ada sebuah kejadian menarik yang layak jadi cerita menarik. Kendati 
boss di perusahaan ini bekerja dengan cara demikian sempurna dan demikian 
mengagumkan, ternyata sekretarisnya bekerja dengan cara sebaliknya. Ketika 
dimintai tolong untuk mengetik, banyak yang salah ketik. Tatkala dimintai untuk kirim 
fax dan e-mail salah. Demikian juga dengan pekerjaan lainnya: salah, salah dan 
salah. 
 
Heran dengan realita kontras ini, saya bertanya ke sekretaris tadi: berapa tahun ia 
sudah bekerja untuk boss di atas? Ternyata ia sudah bekerja enam tahun. Tentu 
saja saya heran, bagaimana orang dengan cara kerja demikian bisa bertahan enam 
tahun di bawah boss yang hidup dan kerjanya demikian sempurna. Didorong oleh 
keheranan inilah, maka saya bertanya lagi: "bagaimana Anda yang cara kerjanya 
demikian mengecewakan bisa bertahan enam tahun di bawah atasan yang demikian 
sempurna?" Ternyata sekretaris tadi punya jawaban: "tapi saya punya kelebihan Pak, 
saya tidak bisa hamil". 
 
Nah sebelum tertawa diklasifikasikan sebagai salah satu kegiatan teroris, sebaiknya 
Anda tertawa sepuas-puasnya. Dan sahabat yang tidak bisa tertawa setelah 
membaca lelucon di atas, saya hanya bisa minta maaf. Permohonan maaf secara 
khusus juga saya tujukan pada sahabat-sahabat sekretaris. Cerita di atas hanya dan 
hanya sekadar lelucon. Terlepas dari apakah Anda tertawa maupun tidak, kehidupan 
orang-orang di kursi nomer satu adalah kehidupan yang senantiasa dikelilingi banyak 
orang. Sekretaris hanya salah satu pihak yang ada di sekitar orang-orang nomer 
satu. 
 
Disamping dikelilingi bawahan, orang-orang nomer satu juga dikelilingi stress, 
tantangan, masalah dan bukan tidak mungkin juga dihadang oleh kejatuhan. Dalam 
pengandaian seorang rekan, kehidupan seorang CEO adalah kehidupan yang penuh 
dengan perang. Ada perang melawan kemunduran, perang melawan ketidakjujuran, 
perang melawan kekotoran, dan perang-perang lainnya. Dalam beberapa keadaan, 
bahkan rela tumbang dari kekuasaan hanya untuk melindungi prinsip yang harus 
dilindungi. 
 
Oleh karena alasan itulah, maka bayaran untuk kursi nomer satu ini hampir selalu 
paling mahal di tempat masing-masing. Di negara-negara maju, ada standar untuk ini. 
Akan tetapi, di negara lain apa lagi di mana semuanya masih serba tertutup, orang 
masih menentukan gaji CEO secara shadow boxing alias meraba-raba. Sehingga 
jika ditanya berapa layaknya kursi tertinggi dihargai, hanya kebingungan dan 
ketidakjelasan yang rajin berkunjung. 
 
Membicarakan tingginya gaji orang teratas memang menarik. Apa lagi di zaman di 
mana atribut-atribut luar demikian dihargai dan dikagumi. Akan tetapi, di tengah 
kebingungan dan ketidakjelasan angka, mungkin ada manfaatnya untuk berpikir 
agak lain. Di tingkatan ini, bisa jadi ada gunanya merenungkan apa yang pernah 
ditulis Krishan Chopra (Ayah kandung Deepak Chopra) dalam The Mystery and 
Magic of Love : "money and power will not save your soul, it will only boost your ego, which brings 
misery in the long run". Dengan kata lain, harta dan tahta tidak akan menyelamatkan 
jiwa Anda, ia hanya akan meningkatkan ego yang pada akhirnya menciptakan 
penderitaan dalam jangka panjang. 
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Bagi pencinta-pencinta harta dan tahta, pendapat terakhir mungkin mudah 
mengundang cibiran bibir. Bahkan curiga, kalau pendapat di atas hanya diyakini oleh 
orang-orang yang "terpaksa" harus bersyukur dengan kegagalan dan keterbatasa 
materi. Boleh saja ada yang berkeyakinan demikian. Dan izinkan saya bertutur 
serangkaian kejadian yang pernah lewat di depan mata. Dalam sebuah resepsi 
pernikahan, saya sempat terkejut melihat seorang bankir yang dulu amat berkuasa 
ketika masih menjabat di sebuah bank yang amat berpengaruh, tiba-tiba datang ke 
tempat pernikahan dengan cara dipapah. Wajahnya lesu, pucat, tidak berdaya. Yang 
jelas, mengundang rasa kasihan tidak sedikit orang. Dan yang lebih menyentuh lagi, 
tokoh yang biasa dikelilingi banyak orang di tempat ia berkuasa dulu, hanya ditemani 
tukang papahnya ketika jamuan makan. 
 
Sekarang bandingkan kehidupan terakhir dengan kehidupan orang yang bau 
harumnya masih terasa jauh hari setelah badan kasarnya dijemput kematian. 
Sebutlah tokoh pemusik John Lennon yang mengetuk hati jutaan manusia lewat lagu 
Imagine. John Lennon memang tidak bisa menghadiri pesta pernikahan setelah 
meninggal, tetapi hatinya dikunjungi banyak sekali manusia. Kalau benar pendapat 
seorang sahabat pensiunan orang nomer satu sebuah bank mentereng, yang 
mengatakan bahwa kualitas kepemimpinan sebenarnya terlihat ketika kita sudah 
pensiun, mungkin inilah saatnya untuk kembali pada bahasa dasar kita : hati. 
 
Bila banyak orang bertutur kalau hati bisa menghambat perjalanan menuju kursi 
tertinggi, John Lennon tidaklah demikian. Kursi tertinggi (secara material maupun 
non material) bisa diraih dan dipertahakan melalui nyanyian-nyanyian hati. Setidak-
tidaknya itulah yang dituturkan oleh kehidupan orang-orang seperti John Lennon, 
Konosuke Matsushita, Ibu Theresa, Mahatma Gandhi, Dalai Lama dan deretan 
manusia sejenis. Saya tidak sedang merayu Anda, apa lagi memaksa. Hidup Anda 
adalah pilihan Anda sendiri. Demikian juga dengan hidup saya. Yang jelas, Chao-
Hsiu Chen dalam The Bamboo Oracle pernah menulis : "A friendly heart creates happy 
people. A happy heart creates lucky people". Dalam bahasa lain, hati juga sumber 
keberuntungan dan kebahagiaan. 
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