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Pengantar  

Ketua IDI Wilayah Jawa Timur 
 

alam rangka memperingati hari ulang tahun ke 70 

Ikatan Dokter Indonesia, tahun 2020 ini, IDI Wilayah 

Jawa Timur menyenggarakan kegiatan " Pitutur Para 

Guru ", sebuah kegiatan serial dengan menampilkan para guru 

di pusat-pusat pendidikan kedokteran di tanah air, dalam format 

bincang dan diskusi bebas secara online dengan dipandu oleh 

seorang moderator. Pengalaman hidup, isi hati, nesehat dan kata 

mutiara, sangat banyak kita dapatkan dalam program ini, 

sehingga seakan-akan tersambung lagi tali batin yang 

membentang antara hati para guru dan para murid-muridnya 

yang telah menjadi guru, dokter dan berkarya, tali yang telah 

lepas dan hampir lepas, dan serasa menguat kembali.  

Saya pribadi langsung ingat kata mutiara dari Khalifah Ali bin 

Abi Thalib ra, "Semua orang akan mati kecuali karyanya, maka 

tulislah sesuatu yang akan membahagiakan dirimu di akhirat 

kelak", maka terbersit untuk membukukan nilai-nilai luhur yang 

ada di acara tersebut, sehingga bisa dibaca dan dinikmati oleh 

para dokter dan masyarakat yang saat itu belum bisa bergabung 

secara langsung. Akhirnya terwujud menjadi buku mungil yang 

ada di tangan para pembaca, atas restu dari para guru dan 

Profesor yang dengan rendah hati telah menulisnya. 

IDI sangat bergembira bila rumah profesi ini bisa 

mempertemukan kembali para guru dan murid-muridnya, 

sehingga nasehat-nasehat mulia akan selalu mengalir kepada 

para muridnya. Ilmu adalah wasilah menuju kemuliaan, dan 

ilmu memerlukan para guru untuk mengajarkan.  

Mewakili IDI Wilayah Jawa Timur, kami mengucapkan terima 

kasih yang tak terhingga kepada para guru yang telah berkenan 
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mengisi dan menulis untuk acara dan buku ini, kepada para 

panitia yang telah secara ikhlas menyelenggarakan acara ini dan 

semua pihak yang telah mengapresiasi. Semoga acara ini bisa 

berlanjut berkesinmbungan dan buku-buku berikutnya bisa 

terbit beriringan. 

 

Malang, 1 Januari 2021 

 

 

DR. Dr. Sutrisno, SpOG.K 

Ketua IDI Wilayah Jawa Timur 
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Kata Pengantar 
 

"Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak 

menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. 

Menulis adalah bekerja untuk keabadian".  

-Pramoedya Ananta Toer- 

 

enjadi guru adalah jalan lurus, karena guru adalah 

mereka yang menuntun anak manusia menuju 

kepandaian yang tadinya berselimut bodoh dan 

jumud. Yang menggandeng mereka menuju terang ketika masih 

berkubang dalam remang dan gelap. Yang merengkuh mereka 

menuju kebajikan dan memuliaan ketika mereka masih berada 

dalam kenaifan dan polos. Lebih dari segalanya, sang guru 

adalah mereka yang mendekatkan surga, ketika kaki telah 

berayun ke bara api. Tuhan Yang Maha Esa akan mengangkat 

derajat mereka yang berilmu, beberapa derajat. Dan tentunya 

berapa besar pahala seorang guru? semoga. 

Dokter adalah guru. Docere adalah awal kata dokter, dan 

maknanya adalah guru. Dokter adalah guru, guru yang 

membimbing orang sakit, keluarga si sakit, masyarakat si sakit 

dan guru kehidupan. Dokter senior adalah guru bagi yuniornya, 

karena waktu memiliki bobot yang tidak tertebus oleh IQ. Guru 

para dokter di pusat-pusat pendidikan kedokteran adalah mereka 

yang istimewa, karena dari tangan dan fikiran mereka akan lahir 

dokter baru, muda dan manapak jalan yang sama, sebagai guru 

kehidupan manusia di muka bumi. 

Pitutur guru adalah kata hati para guru dokter. Lisan tidak cukup 

mendiskripsikan isi hati. Hati seluas samudra, sehingga jutaan 

buku tidak akan menampung luasnya ilmu hati. Tulisan ini 

adalah setitik isi hati dan pengalaman hidup para guru dokter. 

Tulisan ini berformat tulisan bebas, agar para guru bisa leluasa 

M 
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menggunakan corak pribadi dalam berekspresi isi hati. Editor 

Sangat senang membaca, mengatur dan sedikit menyesuaikan. 

Makna tidak berubah, hakekat terus bertambah seirama mereka 

yang membaca dan mencintainya. 

Terima kasih, para guru. Terima kasih para dokter dan para 

pembaca dan masyarakat Indonesia. Sukses dan sehat selalu di 

tahun baru. 

 

Malang, 1 Januari 2021 

 

DR Dr Sutrisno, SpOG.K 

Editor 
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Prolog 
- Sutrisno - 

 

Kisah Dewa Ruci 

 

(1). Arya Sena miyarsa nauri, ingsun masa kenaa den ampah 

prapteng tiwas ingsun dhewe, wong nedya amrih putus, ing 

sucine badanireki, Sena sawusnya mojar, kalepat sumebrung, 

sira Prabu Darmaputra, myang kang rayi tetiga ngungun tan sipi, 

lir tinebak wong tuna (Arya Sena mendengar itu lalu 

menjawab, aku tak mungkin dapat ditipu dan dibunuh, karena 

ingin mencari kesempurnaan, demi kesucian badan ku ini, 

setelah berkata begitu, Sena lalu segara pergi, Sang Prabu 

Darmaputra, dan ketiga adiknya sangat heran, bagaikan 

kehilangan sesuatu). 

(2). Dhang Hyang Druna ngrangkul sigra, babo sira kang lagi 

sun ayoni, temen nut tuduhing guru, mengko wus kalampahan, 

nora mengeng ngantepi pituduhingsun, ing mengko sun warah 

sira, enggone ingkang sayekti. (Dhang Hyang Druna segera 

memeluk, wahai kau yang sedang kuuji, sungguh mau mengikuti 

petunjuk gurumu, kini telah terbukti, tidak menolak dalam 

melaksanakan perintahku, sekarang kuberi petunjuk, tentang 

letak yang sebenarnya). 

 

Dua penggalan frase tersebut adalah frase tembang 

"Dhandhanggula" diantara puluhan frase dalam serat (buku) 

kidung "Dewa Ruci" yang masyhur dikalangan masyarakat 

Jawa dari dulu hingga kini, ditulis oleh pujangga jaman 

pertengahan, R Ng Yasadipura. Aslinya kisah dewa Ruci ini 

dikarang oleh Mpu Syiwamurti dalam bahasa Jawa Kuno pada 

masa peralihan kerajaan Majapahit ke Demak. Oleh Sunan 

Bonang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa peralihan 
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Jawa Kuno – Jawa Tengahan, dan selanjutnya oleh pujangga 

Keraton Surakarta, R Ng Yasadipura yang hidup pada abad 18, 

digubah lagi dengan bahasa Jawa Tengahan – Jawa Baru. Kisah 

ini merupakan bentuk perlambang perjalanan anak manusia 

(diwakili oleh Arya Sena/Bima/Werkudara) dalam usaha yang 

tiada henti mencari pelajaran hidup, mencari ilmu kehidupan, 

mengeksplorasi makna kehidupan dan menelusuri jawaban 

tujuan kehidupan. Sesungguhnya teka-teki kehidupan ini juga 

menjadi pertanyaan abadi bagi semua peradaban. Dalam 

bukunya "Sejarah Tuhan", penulis Karen Amstrong 

memberikan deskripsi yang detail disertai referensi yang kaya, 

mengena agama - agama samawi dalam memberi jawaban 

tentang kehidupan, yang pada akhirnya bermuara pada 

pertanyaan tentang Tuhan. Profesor Stephen Hawking, pakar 

kosmologi dan fisika teoritis, dalam satu sesi kuliahnya di 

Cambridge, berusaha memberikan bukti untuk menjawab esensi 

kehidupan manusia, " Where did we came from, where will we 

go", adalah pertanyaan abadi yang mungkin tidak akan terjawab 

secara pasti. Mencari makna hidup, adalah pencarian yang tak 

berbatas, mengelana sepanjang waktu peradaban, seabadi 

keberadaan manusia dan tak akan terjawab hinggi kini. namun 

jejak-jejak jawaban telah ditemukan oleh mereka-mereka yang 

intens, orang khusus dengan maqom tertentu, dan tentu saja 

bukan orang kebanyakan yang tiap detiknya masih terikat pada 

keinginan materi duniawi. Kita bisa mendiskripsikan seekor 

burung merak yang indah, mulai paruh sampai bulu ekornya 

yang menawan, namun kita tidak bisa tahu, apa itu burung merak 

yang sesungguhnya. Kita hanya menangkap jejak, bukan esensi, 

bukan hakekat, karena kita hanya sebatas " Saksi".  

 

Secara singkat Kidung Dewaruci menceritakan tentang tipu 

muslihat para Kurawa dengan menggunakan jasa guru Druna 

untuk membuat arya Sena jatuh dalam malapetaka, sebuah 

kecelakaan buatan dengan cara diberi perintah yang sangat tidak 
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mungkin dikerjakan dan justru akan membuat arya Sena 

terbunuh. Arya Sena adalah seorang murid yang sangat patuh 

pada perintah guru, meski sering tidak tahu maknanya, yang 

penting sebuah kepatuhan yang tiada batas, sebagai sikap moral 

dan perilaku terpuji dari murid kepada gurunya. Maka 

disuruhlah arya Sena ke hutan Tibrasara, di gua Candramuka. 

Siapa saja yang memiliki air kehidupan itu, dia akan memahami 

makna kehidupan sejati dan merengkuh kemuliaan hidup yang 

tiada berbatas. Arya Sena menyanggupi perintah gurunya tanpa 

batas dan berprasangka baik dan segera kembali ke negeri 

Amarta untuk berpamitan dengan kakak dan saudara-

saudaranya. Meski berat dan dirasa tidak normal, kepatuhan 

murid pada guru membuat arya Sena, dengan penuh percaya diri 

berangkat ke hutan Tibrasara yang gawat untuk mencari air 

kehidupan.  

Para saudara Pandawa di negeri Amarta sangat dirundung 

kesedihan. Perjalanan Sena disertai petir dan badai topan yang 

membuat semua pertapa dan hewan-hewan ketakutan. 

Sesampainya di hutan Tibrasara, di gua Candramuka, Bima 

mencari ujud air suci dan karena tidak ketemu dia merusak hutan 

dan gua yang ada di sana. Dua raksasa besar penghuni hutan 

Tibrasara, Rukmala dan Rukmakala sangat marah karena habitat 

mereka di rusak oleh arya Sena. Terjadi pertempuran hebat 

hingga akhirnya arya Sena berhasil mengeliminasi kedua 

raksasa itu. 

Ternyata kedua raksasa tersebut adalah jelmaan dewa Endra dan 

dewa Bayu, yang sedang menjalani hukuman, dikutuk Hyang 

Pramesti Guru karena telah melakukan kesalahan. Kedua dewa 

tersebut memberi petuah kepada arya Sena bahwa apa yang 

disampaikan Resi Druna sesungguhnya hanya tipuan semata dan 

kepatuhan arya Sena justru merupakan perilaku mulia yang 

mendapat apresiasi yang tinggi dari yang punya kehidupan. 

Kedua dewa tersebut memberi wejangan ilmu kehidupan yang 
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tinggi, bahkan dewa Bayu menjadikannya sebagai anak dan 

murid dan diberinya kesaktian fisik antara lain sebuah kuku 

pusaka yang menempel di kedua jempolnya.  

Maka kembalilah arya Sena ke Astina dan disambut raja Astina 

dan Druna dengan penuh keheranan. Bukannya mati justru 

bertambah sakti dan berilmu makin tinggi. Druna memberikan 

instruksi yang kedua, sebuah muslihat lagi yang lebih canggih. 

Dikatakannya, air kehidupan ternyata sudah berpindah tempat di 

tengah samudra dan dimintanya arya Sena memasuki samudra 

yang luas itu untuk mencarinya. Dengan kepatuhan yang tinggi, 

prasangka baik, niat mencari ilmu, maka pamitlah kepada 

saudara pandawanya, seperti dideskripsikan di frasa 2 di atas. 

 

Di tepi samudra yang luas, arya Sena menjadi bingung 

bagaimana caranya memasuki samudra yang demikian besar ini 

untuk mencapai tengahnya, karena hanya di tengahlah air suci 

kehidupan tersebut berada. Maka dengan niat yang tulus ikhlas 

dengan segenap kepasrahan kepada Tuhan YME, dia 

menceburkan dirinya ke samudra luas dan berenang ke tengah 

tanpa tujuan pasti. Di perjalanan di hadang ular naga sangat 

besar dan akhirnya mereka bertempur fisik. Setelah hampir 

kewalahan akhirnya Sena berhasil menyobek mulut sang naga 

dan sirna. Naga sirna, air kehidupan juga tiada. Ditengah 

keputus asaan datanglah dewa Ruci, dewa sangat kecil yang 

mempunyai wajah mirip Sena. Dewa Ruci memberi 

pembelajaran ilmu kehidupan yang komplit kepada arya Sena 

setelah Sena berada di dunia telinga dewa Ruci. Lewat media 

telinga, suatu miniatur jagad raya dan isinya, ditunjukilah Sena 

tentang pahit getir kehidupan manusia dengan segala ujud fisik 

dan maknanya sehingga pemahaman arya Sena makin baik dan 

komplit.  

 

Terlepas dari makna tasawufnya, ada sisi menarik yang bisa 

dipelajari tentang hubungan guru dan murid di dalam kisah ini. 
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Arya Sena adalah lelaki perkasa, sakti, polos, jujur, menyukai 

kebenaran dan keterbukaan, berfikir singkat dan terbuka dan 

pembela kebenaran. Sementara resi Druna adalah seorang 

pendeta dengan masa muda yang diusir ayahnya, mencintai ilmu 

kesaktian fisik, mencintai materi, kedudukan dan jabatan, 

berfikir egois hanya demi diri sendiri dan anaknya. Sehingga 

memilih bergandengan tangan dengan keluarga Kurawa meski 

sesungguhnya Druna tahu bahwa Kurawa itu licik, penipu, 

mengambil bukan hak nya, dan suka menghalalkan semua cara 

dalam mencapai tujuannya. Bahkan di perang akhir jaman, 

medan Kuru setra, Druna tetap berdiri di pihak Kurawa karena 

sudah harus memilih pihak yang dibela, meski tahu kalau geng 

Kurawa pasti kalah karena para bekingnya sudah tiada. Betari 

Durga dan bethara Kolo, tetua mafia kejahatan yang tak 

tertandingi kesaktian abadinya, sudah dilumpuhkan oleh 

Wisanggeni dan Antasena, sementara Prabu Baladewa berhasil 

diasingkan oleh sri Khrisna. Arya Sena tetap mematuhi, 

menghormati dan tawadu' pada gurunya, sehingga perilaku yang 

sangat baik ini mampu mengubah takdir buruk menjadi baik, 

atas kehendak Tuhan. Betapa mulianya sikap sang murid, 

dengan pemahaman bahwa dalam hati yang terdalam, ada cinta 

dan kasih sayang dari seorang guru kepada para muridnya, 

karena sang guru telah memberi ilmu kepada muridnya, dengan 

segala aspek dan motifnya. 

 

Hubungan guru dan murid ini sangat kental di dunia kedokteran, 

terutama kedokteran klinik. Betapa dekat jarak antara guru dan 

residennya (PPDS), karena bimbingan ilmu ketrampilan, fisik 

diagnostik, tindakan invasif, teknik operatif, teknik diagnostik 

dan pencitraan, dan berbagai ketrampilan lainnya harus 

diajarkan secara langsung, real time, bedsite teaching, phantom, 

dry lab, wet lab dan segala teknisnya, dan membutuhkan 

kehadiran para guru secara langung. Sejauh usia penulis, semua 

guru di pusat pendidikan kedokteran mempunyai karakter baik, 
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luar dan dalam, dan tidak perlu diragukan dan disangsikan. 

Sehingga para murid tentunya harus tawadhu' seperti perilaku 

arya Sena terhadap para guru di Fakultas Kedokteran dulunya. " 

Saya akan memberi kepada guru-guru saya penghormatan dan 

pernyataan terima kasih yang selayaknya", frase dalam sumpah 

dokter. Tiada bekas guru, sekali guru tetap guru. Karena 

"dokter" berasal dari "docere" yang artinya "guru".  

Petuah para guru sangat diharapkan dalam dunia yang makin 

jauh saat ini. Pendidikan kedokteran yang makin singkat, 

ketrampilan yang berkurang, kurikulum yang dibatasi waktu, 

akreditasi yang memperpendek masa pendidikan, dan berbagai 

aturan lain membuat hubungan guru dokter dan calon dokter 

tidak sekuat dulu. Apalagi untuk pendidikan dokter umum, 

hubungan guru dan calon dokter hanya terkesan "sekedarnya 

saja", karena waktu kontak sangat singkat dan jumlah peserta 

didik sangat banyak. Dan memang semua sudah berubah dan 

harus berubah. " Hanya mereka yang adaptif sajalah yang akan 

survive". 

BERSATULAH PARA DOKTER 

" Kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan 

yang tidak terorganisir" (Ali bin Abu Thalib) 

Berapakah jumlah dokter di Indonesia saat ini? pertanyaan 

sangat mudah namun sangat sukar menjawabnya karena data 

pastinya belum ada. Kalo berdasarkan laman Konsil 

Kedokteran Indonesia (KKI) tanggal 2 Januari 2021, jumlah 

dokter di Indonesia yang terdaftar di KKI adalah 233.074 orang, 

dengan perincian dokter umum 150.874, dokter gigi 34.837, 

dokter spesialis 42.863 dan dokter gigi spesialis 4.500 orang. 

Jumlah ini tersebar merata di seluruh tanah air dengan 

konsentrasi yang lebih tinggi di Jawa, Bali dan sumatra. Jumlah 

ini cukup banyak, meskipun belum ideal untuk melayani 

271.066.000 jiwa. Apalagi dengan konsentrasi dokter yang 
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tertinggi di pulau Jawa, menambah ketimpangan palayanan 

kesehatan di tanah air yang sangat luas ini. 

Peran dokter sebenarnya sangat luas karena semua aspek 

kehidupan para dokter bisa bekerja, berkarya dan 

mendarmabaktikan ilmu dan ketrampilannya. Semestinya 

jumlah yang cukup banyak ini bisa memberikan warna tersendiri 

di masyarakat Indonesia. Warna khas dokter, berilmu, melayani, 

membantu, mencarikan solusi dan jalan terbaik untuk banyak 

masalah kehidupan. Ketika jaman pergerakan kemerdekaan, 

ketokohan para dokter sudah terbukti, dimasa mengisi 

kemerdekaan awal, peran serta para dokter masih mewarnai. 

Namun di era milenial dan revolusi industri 4.0 ini, ada 

pertanyaan besar, kemana perginya para dokter. Kalau tidak 

pergi mengapa tidak didengar atau terdengar lagi. Bahkan di 

postingan-postingan kesehatan di internet, suara dokter kalah 

dengan mereka yang bukan dokter. Iklan komersial lebih 

dipercaya daripada fatwa seorang dokter. Lebih kurang pas lagi 

ternyata nasehat - nasehat kesehatan lebih indah kemasannya di 

blok penjual suplemen dan sediaan tertentu daripada kolom 

konsultasi dokter yang berisi bahasa yang ilmiah, kaku dan sukar 

difahami awam. 

Kemana kau berada para dokter. Apakah lagi asyik di balik APD 

level 3 dan 2, di kamar-kamar operasi dan diagnostik, di klinik-

klinik 24 jam dan IGD, di wa- wa dan berdebat tentang topik 

yang menguras emosi dan membuat hipertensi, di balik tempat 

praktek mandiri, atau bahkan di klinik puskesmas dan pustu. 

Atau asyik di laboratorium penelitian dan terkungkung kaca es 

dan ber AC dingin. Puaskah menghabiskan waktu 24 jam tiap 

hari hanya untuk seperti itu. Terus siapa yang buat rumah sakit 

tipe C dan D, yang membuat dan memiliki klinik primer di 

kecamatan- kecamatan di seluruh tanah air, dimana klinik 

primer ini tempat kontak pertama dengan pasien, yang membuat 

telemedicine siapa, siapa yang mengurusi BPJS, siapa yang 
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mengurusi administrasi kesehatan dan fasilitas kesehatan, siapa 

yang menerbitkan tulisan-tulisan kesehatan, siapa yang berperan 

di berbagai institusi penentu kebijakan kesehatan dan makanan, 

dan berbagai peran penting lainnya. Pertanyaan- pertanyaan 

yang makin sayup dan meredup dan makin menghilang. 

Ada beberapa hal yang vital untuk direnungkan. Pertama 

adalah kesejawatan dan kekompakan semakin memudar. 

Hubungan antar dokter tidak seperti dulu lagi, meskipun 

sumpahnya tetap sama, sesama dokter adalah saudara kandung. 

Yang semestinya tetap erat, hangat, saling menjaga melindungi 

dan membantu. Dengan pandangan hidup yang makin 

materialistik dan mekanistik dewasa ini, jarak ini makin makin 

merenggang. Kedua adalah komunikasi yang semakin minimal. 

Semakin banyak orang, banyak cabang ilmu, banyak 

keseminatan dan perhimpunan, akhirnya mereka memilih 

bersama yang serumpun. Di luar rumpun ilmu sangat minimal 

pola komunikasinya. Hubungan antar ilmu hanya sebatas tulisan 

di rekam medik, orang nya tak jua bersua, apa lagi dengan 

sejawat di luar rumah sakit dan di luar rumpun ilmu. Ketiga 

adalah rumah besar IDI sudah jarang di tengok dan didatangi. 

Rumah besar ini sebenarnya bisa untuk saling bertemu, 

berkunjung, berdiskusi, menyapa dan menyusun rencana 

bersama. Rumah besar ini sekarang lebih sepi, meski interior 

ruangannya makin menarik hati. Rumah besar ini hanya 

diperlukan ketika melakukan registrasi, dan selebihnya tak tahu 

sudah pindah atau tetap di lokasi. Keempat adalah makin 

kurangnya para dokter untuk keluar dari zona nyaman, mencoba 

hal baru, berjuang untuk bermanfaat, membuat sesuatu yang 

besar dan tentu saja memperjuangkan sebuah idealisme. Pietro 

Spina, dalam buku Bread and Wine, telah mati, atau dokter 

Zhivago sudah pensiun karena tiada lagi yang perlu di 

perjuangkan di jaman mileneal ini. 
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Peran Sosial 

"Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling 

bermanfaat bagi manusia lainnya.” (HR. Thabrani dan 

Daruquthni). 

Di setiap penerimaan mahasiswa baru, di forum orientasi 

pendidikan, saya diminta memberikan materi pembekalan oleh 

beberapa FK dan selalu saya tekankan betapa menjadi dokter itu 

adalah berkah yang diberikan oleh Allah SWT. Bisa belajar ilmu 

tentang kehidupan, bisa membantu kehidupan, bisa 

mendapatkan rizki untuk hidup dan lebih dari itu, adalah ibadah. 

Profesi dokter setingkat dengan ulama. Dalam hadist qudsi, 

Allah SWT berfirman bahwa Allah berada disamping orang 

sakit, sehingga merujuk dari ini para dokter mestinya harus 

sangat dekat dengan Tuhan YME karena setiap saat dokter itu 

berada di dekat orang sakit. 

Setiap menyampaikan masalah peran ini, selalu ditanya, kalau 

ingin mengambil peran, berperan bidang apa dan mulai dari 

mana. Menjawab pertanyaan ini tidaklah sederhana. Namun 

selalu ada kesamaan dalam ilmu apapun, bila ingin menjadi 

pemain yang baik, kuasai ilmu tentang permainan itu dan kuasai 

peraturan tentang permainan itu sedetail - detailnya. Karena 

permainan maka harus ada unsur sayang dan hobi. sesuatu yang 

telah menjadi hobi, akan dikerjakan terus menerus tanpa beban 

di hati. Orang sukses mengatakan "bila ingin sukses kerjakan 

sesuatu yang anda senangi dan bersama orang yang anda 

senangi". Tanpa itu perkara apapun jadi beban berat di hati. 

Menyitir tulisan Dodi Mawardi, tentang seorang pengusaha 

sukses yang bernama Bob Sadino, dalam bukunya "Belajar 

goblok dari Bob Sadino" saya menyimpulkan, peran itu 

dimulai dari sesuatu yang ada cintai, sesuatu yang telah jadi hobi 

dan tidak perlu terlalu berfikir sangat panjang untuk memulai. 
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Rumuskan kegiatan/bisnis praktis, tujuan pragmatis dan 

melangkah taktis. 

Perkenankan saya menyampaikan pandangan sosiologis yang 

sederhana. Dalam peradaban dan kebudayaan manapun 

sepanjang sejarah manusia, peran dan posisi itu berbentuk 

piramida. Secara sederhana puncak piramida diduduki oleh 

sedikit manusia istimewa, yang dipilih oleh Tuhan YME, untuk 

mempunyai peran sepanjang sejarah rentang kehidupan 

manusia. Manusia ini sangat istimewa, mereka adalah pimpinan 

tertinggi agama dan kebudayaan, yang nama dan pengaruhnya 

bisa dijumpai. Golongan ini sangat sedikit dan tidak selalu ada 

setiap kurun waktu. Pemikirannya jauh melampaui ruang dan 

waktu, masyarakat kebanyakan tidak akan mudah mengerti apa 

pemikiran-pemikiran atau nilai yang disampaikan. Dibawah 

puncak piramida adalah golongan ke dua, orang-orang cendikia 

istimewa, jumlahnya tidak terlalu banyak namun memiliki 

kemampuan pemikiran dan pengaruh yang besar dan bisa 

memahami pemikiran dan nilai dari puncak piramida. Golongan 

yang ke tiga berada di bawah golongan ke dua, jumlahnya 

banyak, mereka terdiri-dari kaum terdidik, cendikia, melek ilmu, 

faham teknologi dan pelaku teknologi. Golongan ke 3 ini faham 

dengan baik pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh 

golongan ke 2 dan menjadi perantara yang baik untuk 

menyampaikan pemikiran itu kepada golongan ke 4 dan 

menterjemahkan secara praktis ke kehidupan nyata. Golongan 

ke 3 ini bisa memahami nilai-nilai dari golongan 1 / di puncak 

piramida meski sedikit, namun faham sepenuhnya pemikiran 

dan nilai-nilai yang disampaikan golongan 2. Golongan ke 4 

adalah masyarakat umum, petani, pedagang, awam dan orang 

sekolahan yang masih sederhana cara berfikirnya. Tidak 

memahami fisika modern meski mempunyai HP bagus, bisa 

memiliki mobil bagus mesti tidak memahami mekanika mesin 

dan listrik, sukar diajak biacara filsafat dan peradaban, suka 

bertindak reaktif, berfikir pendek, kurang suka investasi, 
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orientasi pragmatis, dan berbagai perilaku jangka pendek dan 

beorientasi diri sendiri dan golongan dan tidak peduli dengan 

masa depan. Golongan-golongan ini bisa berputar antara 3 dan 

4. Namun golongan 1 dan 2 tidak bisa digantikan, tidak ada 

mobilisasi golongan untuk 1 dan 2. 

Dari sini, saya melihat, pada umumnya para dokter ada di 

golongan 3, golongan terdidik, cerdas, biasa berfikir cepat, 

soliter, baku, percaya diri yang tinggi dan sukar bekerja sama. 

Bisa memahami ilmu dan teknologi secara baik, sesuai 

kebutuhan, dan bisa mendalam bila menginginkan. Pada 

umumnya bekerja profesional, ada standart namun sukar keluar 

dari zona mapan, takut terancam. Mudah memahami 

perkembangan keilmuan dan teknologi, mampu survive dan 

adaptasi di lingkungan yang kurang baik pada umumnya. 

Mereka mempunyai kedudukan yang baik di masyarakat, meski 

makin tereduksi. Dokter adalah orang cerdas yang mudah 

beradaptasi dengan aturan dan regulasi. Ini sangat cocok untuk 

bekerja bidang apapun, terutama yang bersifat generalis. Frame 

berfikir dokter adalah khas, bila ada masalah, digali cerita dan 

data sedetail mungkin, kemudian dilakukan pencarian fakta 

yang detail dan sistimatis, fisik diagnostik dan penunjang, dan 

dibuat kesimpulan kerja (working diagnosis), yang akan 

mengarahkan ke langkah berikutnya berupa tindakan emergensi, 

pemeriksaan lanjutan dan pengobatan/terapi sesuai situasi yang 

ada. Alur ini diulang-ulang secara konsisten sampai pasien 

sembuh atau meninggal. Langkah ini sangat bagus untuk 

managemen umum, untuk bisnis, untuk problem solving 

masalah apapun. Dan ini merupakan modal dasar dari seorang 

dokter untuk sukses di bidang yang dicintainya asalkan bidang 

tersebut dijadikan hobi. 

Sangat menarik pernyataan yang dikeluarkan oleh persatuan 

dokter di Eropa dan beberapa partnernya bidang kesehatan 

dalam bentuk "The Role of the Doctor Consensus statement" 
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"Doctors as clinical scientists apply the principles and 

procedures of medicine to prevent, diagnose, care for and treat 

patients with illness, disease and injury and to maintain 

physical and mental health. They supervise the implementation 

of care and treatment plans by others in the health care team 

and conduct medical education and research".  

"Doctors have a key role in enhancing clinical services 

through their positions of responsibility. Some will move on 

from clinical leadership and management to leadership roles 

within organisations at various levels - service, institutional, 

national and international".  

Ternyata dokter mempunyai lapangan peran yang sangat luas, 

sehingga dituntut para dokter semua untuk selalu meningkatkan 

ilmu dan ketrampilan agar bisa berperan secara maksimal di 

dalam kehidupan. Dokter tidak hanya di bangsal saja, di kamar 

operasi saja, menjadi peneliti biomedis saja, di IGD saja, di 

laboratoium medis saja atau " bisnis sakit " saja, namun lebih 

dari pada itu ada peran besar menanti, peluang besar yang hanya 

diketahui oleh mereka-meraka para dokter yang jeli dan proaktif 

mengikuti perubahan situasi yang sukar di prediksi. 

Masa depan adalah sekarang  

"Tomorrow is Today" 

Sebuah frase yang menjadi buku Profesor Rhenald Khasali, 

menarik untuk dibaca dan difahami. Masa lalu telah lewat, masa 

sekarang/kini sedang kita jalani dan masa depan adalah misteri. 

Ini adalah prinsip orang terdahulu. manusia milenial menjadikan 

masa sekarang dan masa depan telah menyatu. Masa depan 

sudah bisa kita lihat dan rasakan saat ini. Big data, kecerdasan 

buatan (AI), cetak 3 dimensi, 5G, internet of thing, 
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crowdsourcing, crowdfunding, stem cell, organ buatan, 

perjalanan antar planet dan antar galaksi, mobil listrik, matinya 

bahan bakar fosil, perdagangan online, asuransi online, plaza 

medis, pembedahan robotik, pembedahan antar benua, dan 

berpuluh-puluh aktifitas "aneh" masa depan telah kita jalani 

sekarang. Masa depan telah bertemu kita sekarang, sudah kita 

jalani dan akan berjalan dengan kecepatan yang eksponensial, 

seperti bangun dari mimpi. 

Para dokter harus bangun sekarang, dari mimpi dan terlena 

dalam tidur profesi yang mulia namun bisa terlena. Profesi ini 

adalah akar tunggang, penguat hidup dari riuhnya badai topan, 

kebanggaan dan ibadah, namun jangan sampai membuat kita 

tertinggal dan terdegradasi menjadi kelompok pekerja. 

Kelompok pekerja untuk para tuan pemilik compani yang entah 

berantah tempatnya. kelompok keringat terperas yang dijamu 

saat dibutuhkan, yang di tendang saat tidak diperlukan dan tidak 

mendapat bagian saat kenduri bubar. 

Namun saat ini memerlukan dirigen, memerlukan konduktor dan 

memerlukan seseorang atau sekelompok orang untuk rela 

berkorban, mungkin anda. 

"Great spirits have always encountered violent opposition from 

mediocre minds" 

Jiwa yang hebat selalu mendapatkan perlawanan keras dari 

pikiran (orang-orang) yang biasa saja (Albert Einstein) 
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Taruhlah satu kaki di luar medis, banyak hal yang                         

bisa dilihat 

The art of being wise is the art of knowing what to overlook 

(William James) 

Baruch De Espinosa semasa hidupnya dikucilkan dari 

masyarakatnya, karena diketahui mempunyai fikiran yang aneh. 

Kelak kita tahu bahwa De Espinosa adalah filsuf besar yang 

mewarnai sejarah pemikiran manusia modern yang menghiasi 

buku-buku filsafat.  Einstein tidak bisa mendapatkan pekerjaan 

di universitas karena cara berfikirnya yang berbeda dari 

kebanyakan sehingga dia harus puas sebagai petugas paten kelas 

tiga di Bern dengan gaji yang sangat rendah. Isaac Newton 

mengembangkan hukum gravitasi dan berbagai temuan bidang 

matematika saat tinggal di pinggiran desa selama 3 tahun karena 

klubnya, Trinity College, Cambridge ditutup karena wabah 

bubonic plague. Charles Darwin adalah seorang peneliti 

independen, tidak digaji oleh institusi manapun, bukan sebagai 

dosen atau peneliti resmi dan mampu menerbitkan bukunya, 

evolusi, yang mengguncang ilmu pengetahuan hingga kini. 

Margareth Thatcher adalah seorang ibu rumah tangga, masuk 

arena politik dari arah yang tak terduga dan menjadi perdana 

menteri yang terkuat hingga kini. Jazz adalah genre musik yang 

diciptakan orang luar, orang merdeka. Jack ma, Kleist, 

Nietzshce, Wilde, Tolstoy, Solzhenitsyn, Gaugin dan masih 

banyak lagi adalah orang-orang aneh yang berfikir merdeka.  

Orang-orang aneh ini mampu menelorkan ide-ide brilian ketika 

mereka tidak terikat oleh rutinitas yang memakan waktu, 

protokoler kaku yang tanpa kompromi, jam kerja yang menguras 

kemampuan berfikir dan berbagai aturan-aturan lain, yang pada 

ujung-ujungnya membuat manusia jadi bagian mekanistis dari 

suatu sistem yang membuat tidak bisa bergerak dan tidak bisa 
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berfikir merdeka dan bebas. Pada orang yang seperti ini akan 

sulit memberikan peran yang lebih. Tidak disadari seorang 

dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan, pagi hari sibuk di 

klinik rawat jalan, memeriksa pasien dan melakukan USG, dan 

tahu-tahu sudah siang. Kemudian bergegas menuju kamar 

operasi dan melakukan tindakan operasi sesuai indikasi yang ada 

dan sesuai buku acuan/guideline/PNPK/PPK. Operasi satu atau 

dua atau lebih, ada yang mudah ada yang sukar, ada yang 

sederhana ada yang menguras tenaga. Menjelang sore pulang ke 

rumah, istirahat sebentar dan sore sampai tengah malam 

melakukan hal yang sama untuk pasien di klinik/rs private. 

Senin, selasa, rabu, kamis, jum at, sabtu dan mungkin minggu, 

melakukan hal yang sama, serupa, persis dan itulah rutinitas 

yang mekanistis. Hal serupa di alami dokter umum, pagi di 

klinik, sore di klinik, di IGD, di puskesmas. Dokter lainnya juga 

serupa. Dokter bedah akan sering menghadapi kasus elektif dan 

emergensi, kapan saja. Dokter anestesi akan menghadapi hal 

yang lebih berat lagi, sering berangkat malam dan pulang 

malam, tidak memperhatikan apakah hari ini masih ada 

matahari. Dokter spesialis bidang medis juga mempunyai siklus 

hidup yang serupa. Dunia dokter akan mengungkung 

kemampuan berfikir dan pada akhirnya kemampuan manusia 

cerdas ini tereduksi dan masuk lingkaran kerja dengan siklus 

mekanistis dan sukar untuk keluar kembali. 

Kita bisa meniru Steve Job dan Bill Gates, tidak pernah selesai 

kuliah, namun mampu bergaul dan mengumpulkan orang-orang 

hebat di sekitarnya dan jadilah mereka memiliki perusahaan 

Aple dan Microsoft yang terus meraksasa hingga kini.  Atau 

meniru Mark Zuckenberg yang putus kuliah namun bisa 

mengembangkan pemikiran merdeka dan meriilkan 

keinginannya menjadi Facebook yang terus membesar. 

Memiliki lukisan Van Gogh yang banyak tergantung di dinding 

rumah adalah sangat menyenangkan dari pada menjadi Van 
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Gogh sendiri, karena itu akan membuat kita lebih nyaman dan 

bisa menikmati hidup. Esensinya adalah bukan kita ingin jadi 

mereka, namun kita tiru cara berfikir mereka, cara berfikir yang 

berbeda, cara berfikir yang berbeda sehingga para dokter bisa 

melihat hal- hal lain yang sangat indah, sangat berpotensi, sangat 

memberi peluang perubahan, sementara sebagian besar orang 

lain tidak melihatnya.  

Apa yang mesti dilakukan?, biarlah satu kaki tetap di dunia kita, 

profesi dokter yang membanggakan dan memberi berkah, dan 

memberi kemapanan, namun cobalah satu kaki beri 

kemerdekaan agar bisa berkelana, hidup yang fleksibel, bergaul 

dengan banyak kalangan bawah dan atas, bergaul dengan dunia 

luar, bergaul dengan orang merdeka, bergaul dengan pebisnis 

dan seniman, bergaul dengan politisi dan akademisi, bergaul 

dengan manusia sebagai manusia, bukan sebagai pasien atau si 

sakit. Maka kita akan banyak melihat hal indah, kita akan 

banyak melihat peluang dan kita akan melihat banyak warna 

warni kehidupan dan banyak melihat kesempatan untuk 

berperan. 

"It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin 

it. If you think about that, you'll do things differently", (Warren 

Buffet). 

" Patience is a key element of Success", (Bill Gates) 

Malang, 1 Januari 2021 

 

Sutrisno 

ketua IDI Wilayah Jawa Timur 
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BAB I 

PITUTUR GURU UNTUK PARA DOKTER 
Troeboes Poerwadi, Abdulloh Machin 

 

PRAKATA 

ada hari Rabu tgl 22 -11- 2020 , saya memenuhi 

permintaan IDI  Surabaya untuk memberikan “sesuatu 

pesan” bagi teman teman sejawat –our next generation- 

dengan  moderator DR. Dr Abdulloh Machin, SpS(K) – yang 

sering saya sebut Gus Machin, nama yang sering dipakai di 

habitatnya di pesantren Sidosermo. Bukanlah sesuatu yang 

mudah untuk , ok bicara dihadapan audiensi seperti di pertemuan 

ilmiah saya rasakan lebih mudah dari bicara didepan computer 

dengan sarana “zoom”.  

Untuk judul nya saya pilih kata PITUTUR , kata ‘standard’ yang 

digunakan para Begawan Alumni Senior Universitas Airlangga 

; sekali lagi saya hanya seorang cantrik dari para Begawan. 

Ucapan terima kasih pada Ketua IDI dengan seluruh stafnya atas 

kehormatan yang diberikan pada seorang lanjut usia – delapan 

decade – untuk dapat memberikan ;sesuatu’ pada para sejawat 

kita –the next generation dan tidak lupa kata serupa untuk Gus 

Machin. 

Pesan ini antara lain terisi dari pengalaman hidup yang telah 

saya jalani, kemudian saya rangkaikan dengan bacaan – bacaan 

dan makalah makalah yang pernah saya presentasikan dan 

anggaplah sebagai bacaan di waktu senggang di era pandemic 

Covid -19. 

Pitutur bukanlah suatu ilmu yang sering Anda dapat pada waktu 

hadir di suatu konggres ilmiah ,akan tetapi lebih merupakan ilmu 

/ kiat untuk menjalani hidup yang penuh tantangan akibat 

P 
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perubahan poerubahan yang selalu berubah.Semoga 

berrmanfaat! 

Akhir kata, ucapan terima kasih pula pada Gus Machin yang 

telah merevisi pesan yang telah sampaikan dan juga pada 

keluarga saya yang telah mempersiapkan segala sesuatunya 

sehingga menjadi lebih mudah  

Manyar Kertoadi, 25112020 

 

PENDAHULUAN  

Hidup pada dasarnya adalah sebuah ‘tantangan’ dan 

oleh karena selalu menghadapi tantangan ini dibutuhkan insan 

insan yang terlatih dan berlatih secara holistik dalam 

mengahadapinya dan bukan menghidarinya. Daya juang yang 

dibutuhkan untuk menembus tantangan dan hambatan ini bukan 

sekedar untuk ditatap dan diratapi . Dan kalau ada seseorang lain 

yang lebih berhasil dari kita , belajarlah dari mereka dan 

terimalah masukan masukan dari mereka dan bukan 

menghidarinya ,semestinya kita ,anda maupun saya harus 

menucapkan terima kasih atas kiritikan mereka .Bukankah kita 

tidak dapat melihat kita sendiri dan jadikanlah kritikan tersebut 

untuk mawas diri,intraspeksi, merenung ; sssuatu hal  mudah 

diucapkan akan tetapi sulit untuk dikerjakan.- “ Marilah lah kita 

jadika pribadi yang sederhana, dalam penampilan , akan tetapi 

luar biasa dalam pengabdian dan marilah kita belajar menjadi 

manusia yang sesederhana mungkin dalam ucapam dan 

penampilan ,tetapi istimewa dalam dalam tindakan ,dan 

marilah kita menjadi pribadi yang low profile akan tetapi high 

quality –then live simply, give love and make history – YOU 

ARE THE LEGEND 
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Untuk itu kita harus merubah  mind set kita.; sama dengan 

mawas diri adalah sesuatu yang tidak mudah dilakukan. 

Bahasan pitutur ini akan di bagi menjadi beberapa bagian yang 

saling terkait ,saling melengkapi 

1. Pada mulanya adalah mindset, 

2. Brain plasticity  

3. Bagaiman  otak kita belajar Brain Based Learning 

4. Self Driving 

5. To Be An Innovator 

6. Etika Kedokteran  

1.1 BAGIAN I  

Mindset  

Lalu apakan yang  apakah yang disebut MINDSET ?  Mndset 

adalah set assumption ,jadi mind set terdiri atas asumsi asumsi 

yang dianut seseorang  dan sudah tidak cocok dengan 

kebutuhan yang baru ; dalam banyak hal mereka terkurung 

oleh pikiran pikiran dan anggapan anggapan mereka sendiri. 

Batasan lain menurut Ibrahim Elfiky,dalam bukunya  Quwwat al 

–TafkirTerapi Berfikir Positif,2019  : Mindset atau pola fikir 

adalah sekumpulan pikiran yang terjadi berkali kali di berbagai 

tempat dan waktu serta diperkuat dengan keyakinan dan 

proyeksi sehingga menjadi kenyataan yang dapt dipastikan di 

setiap tempat dan waktu yang sama.Sebagaiman Anda lihat 

segal sesuatu dalam hidup ini terbentuk dari mindset.Mindset 

terbentuk dari pikiran tertentuyang terjadi berkali kali dan 

hasilnya digunakan dalam kehidupan. Dan pikiranlah yang 

melahirkan mindset dan mengenai pikiran telah terbit buku 

karangan D.Frank Benson –The Neurology of Thinking,1994. 

Scott jeffrry 2017, mengajukan dua buah pertanyaan untuk 

mengetahui jawaban pertanyan untuk mengerahuiu mengetahui 

bagaiman mindset kita . 
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 Do you often  try new things and push yourself in 

unchanged territory in your development ? OR, Do you 

tend to stick with aout you know? 
Jawaban yang akan Anda berikan adalah menggambarkan 

mindset  Anda ! 

Carol Dweck, dari Stanford University , membagi mindset 

menjadi dua : growth mindset – mindset penerobos ,penentang 

hambatan dengan buah fikirannya yang rasional , adalah orang 

orang mempunyai daya juang , dididik menghadai kesulitan 

untukj menang secara jujur . 

Sebaliknya generasi yang manja yang rapuh , disebut fixed 

mindset , dimana ia mudah hancur digerus kompetensi dan 

ketidak kepastian dan kelompok ini adalah kelompok cari 

selamat dan umumnya merupakan kelompok orang orang 

mindsetnya munafik Kelompok ini merupakan penentang 

perubahan. 

Menurut penelitian Carol Dweck ,yang telah meneliti masalah 

mindset selama empat decade untuk menemukan jawaban 

seseorang sukses dalam kariernya dan apapula seseorang sukses 

dan berpretasi dalam pendidikannya , atau orang orang dalam 

kelompok sebaliknya  

Aneh ,tetapi nyata ,para penentang perubahan biadsnya terdiri 

dari orang orang yang merasa dirinya pintardan mereka bernar 

benar pintar tetapi tidak mau berubah dalam mengikuti dunia 

yang selalu mengalami perubahan  mereka termasuk katagori 

fixed mindset. Selain pendapatnya bahwa dia memiliki “bakat 

pandai” , mereka ternyata statis-they are all the way  they are 

 atau bahasa Jawanya : Sak karepe dewe. Ingin terlihat hebat 

, tetapi mereka sebenarnya mudah menyerah dalam 

menghadapai tantangan baru.  Mereka ingin tetap berada pada 

hal hal yang sudah mereka kuasai dan upaya belajarnya loyo – 

dan sangat sensitif dengan kritik.Keberhasial seseorang 
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dianggap sebagai ancaman dan Abraham Maslow menyebutkan 

sebagai –“aborted self – actualization”.Bila Anda termasuk 

dalam katagori ini , yang percaya bahwa intelegensia dan bakay 

Anda , statik dan dapat “diramalkan” – bahwa prestasi Anda 

akan tetap statik  atau kalau kebetulan Anda menjadi seorang 

pejabat maka akan terjadi berbagai kekrisuhan yang tak kunjung 

padam  the dangers of a fixed mindset . 

Hal ini berbeda benar dengan orang orang yang cepat 

beradaptasi menerima hal hal baru – growth mindset .walaupun 

pada saat dalam masa pendidikan mereka tidak seberapa pintar , 

kecerdasan mereka dapat dikembangkan dan dilatih , ioleh 

karena mereka terbuka terhadap masukan dan kritik the power 

of growth mindset. 

Dengan sendirinya perubahan yang diharapkan akan terjadi 

merupakan perubahan secara holistik {bio-psiko –sosio –

kulturo- spiritual] dan Anda akan menjadi seseorang yang Wise 

dengan Tubuh yang Sehat  Wise in Mensana Corporo Sano 

Bagi mereka, tantangan baru justru merupakan kesempatan 

bagus untuk membuat diri mereka lebih unggul pada bidang 

bidang baru dan kegagalan adalah peluang untuk belajar, bukan 

akhir dari segala – galanya. Bila gagal mereka tidak merasa 

terganggu citranya. Bekerja lebih keras adalah jalan untuk 

menjadi orang hebat. Kalau ada orang lain yang berhasil mereka 

akan dijadikan kawan, buka ancaman. Dari orang orang hebatlah 

itulah mereka berubah menjadi lebih hebat, Benjamin Barber, 

mengatakan: “ I don’t divide the world into weak and strong 

or successes and failures. I divide the world into 

LEARNERS and NON-LEARNERS” – Kemampuan Anda 

untuk medeteksi dan menerapi dua tipe manusia ini akan 

menjadi kunci sukses bagi setiap pemimpin perubahan – baik 

untuk Anda sendiri, anak didik Anda maupun dalam 

membesarkan anak anak kita .Anak anak yang berhasil 
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menemukan potensinya bukanlah anak anak yang IQ – nya atau 

indeks perstasinya tinggi, melainkan anak anak yang mind-

setnya terbuka atau tertutup, mengembang atau menguncup. 

Tugas kita , terutama para pengajar bukan membuat seseorang 

menjadi hebat sesaat melainkan membuat se-seorang untuk 

tumbuh berkembang menemukan pintu masa depan beradaptasi 

dengan perubahan/. Pembahasan mengenai mindset ini , 

merupakan dasar perubahan perilaku kita sehari hari dalam 

menghadap perubahan yang abadi, tantangan hidup dalam 

menempuh masa depan dan ini akan sering baca ulang dalam 

makalah ini (Jangan bosan : Ya). Pintar yang kita butuhkan 

bukanlah pintar yang sudah selesai ,melainkan yang di-stting 

untuk mengalami perubahan (growth mindse).Ke depan 

,Indonesia  butuh lebih banyak manusia manusia yang adaptif, 

bukan orang orang yang kaku yang merasa pintar sendiri..Untuk 

melahirkan manusia manusia unggul diperlukan kualitas 

intake yang baik disamping proses,yang mampu menempa 

merekan menjadi insan yang tumbuh.   

Tabel 1.1. Karakter Mindset menurut Carol Dweck, 2009 

Karakter Fixed Mindset Karakter Growth Mindset 

1. Didasarkan kepercayaan 

(beliefs) bahwa “saya” 

adalah orang cerdas hebat. 

Ingin terlihat berkinerja 

dan pandai 

2. Tetapi untuk menjaga citra 

itu, mereka tidak menyukai 

tantangan-tantangan baru 

dan hanya ingin berbuat 

apa telah 

dikuasainya.Mereka 

khawatir bila melakukan 

hal – hal baru , pindah ke 

1. Berasal dari dorongan 

dorongan jiwa atau 

values (tata nilai) apa 

yang dirasakan dalam 

hati, sekalipun 

lingkungan tidak 

mendukung 

2. Bukan didasarkan 

external attributions, 

sehingga kalau 

mengalami setbacks 

(kesulitan kesulitan) 

tidak menyalahkan 
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lokasi yang tidak pernah 

dikunjungi atau menangani 

bidang bidang pekerjaan 

baru, akan terlihat kurang 

pandai 

3. Akibatnya tampak ketika 

menghadapi rintangan 

.Mereka cenderung 

menjadi kurang tekun, 

enggan menghadapi atau 

memecah-kannya. Mereka 

masuk dalam katagori 3% 

yang berfikir bahwa 

mereka telah berfikir atau 

sisanya yang 95% yang 

mremilih “lebih baik mati 

dari pada berfikir” 

4. Karena terbiasa 

mendapatkan quick and 

perfect performance 

mereka menjadi kurang 

tertantang.Mereka sering 

menjadi korban dari orang 

orang yang menjanjikan 

hasil yang cepat (yang 

belakangan ini banyak 

didengungkan orang orang 

yang menyesatkan lewat 

buku buku cara cepat kaya 

/ sukses).Mereka tidak 

memiliki kegigihan dalam 

berjuang 

5. Menghadapi lritik. Orang 

orang terperang-kap 

orang lain atau membuat 

alas an, melainkan siap 

mengkoreksi diri dan 

mengambil inisiatif 

3. Rela mengambil risiko, 

tidak takut gagal sebab 

kegagalan bukan untuk 

orang lain.Kegagalanm 

adalah hak kita untuk 

menghadapi tantangan , 

dan bila terjadi selalu 

berfikir ada yang bisa 

dijadikan pelajaran 

4. Mereka percaya 

kecerdasan dapat 

ditumbuhkan karean 

otak memiliki kesamaan 

dengan otot, yaitu dapat 

dijadikan kuat dan besar 

apabila dilatih. Latihan 

ditujukan untuk 

mendapatkan kemajuan. 

5. Bagaimana melatihnya? 

Pertama hadapi dan 

selalu miliki tantangan 

.Hidup yang tak berarti 

adalah hidup yang tak 

ada tantangan sama 

sekali ,Dengan adanya 

tantangan  Anda menjadi 

lebih kuat. Atasan hen-

daknya dapat memberi 

bimbingan agar 

bawahan terbiasa 
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dakam fixed mindset tidak 

terbiasa menghadapi 

umpan balik negatif. Bagi 

mereka kritik terhadap 

hasil kerja atau 

kapabilitasnya adalah 

kritik terhadap pribadi. 

Mereka cenderung 

mengabaikan umpan balik 

negative, dan mengisolasi 

dirinya dari orang orang 

yang kritis.Lambat laun 

tidak mendapatkan umpan 

balik negative yang justru 

memperbaiki kualitanya 

6. Keberhasilan orang 

lain.Reaksi orang orang 

yang terperangkap fixed 

mindset adalah 

negative.Mereka 

cenderung tidak dapat 

menerima , bahkan 

menganggap keberhasilan 

orang lain adalah sebuah 

ancaman baginya.     

melakukan kegiatan –

kegiatan yang ada 

tantangannya 

6. Bertahan dalam 

menghadapi tangtangan 

dan ujian. Citra diri 

Anda tidak ditentukan 

oleh keberhasilanatau 

kejatuhan , tetapi oleh 

kehormatan. Kegagalan 

adalah kesempatan 

untuk belajar, de-mikian 

juga dengan 

kemenangan 

7. Usaha dan kerja keras.Di 

zaman serba teknologi 

ini, bukanlah hal yang 

harus ditinggalkan , atau 

digati dengan oleh kerja 

cerdas.Tidak ada kerja 

cerdas tanpa kerja 

keras.Kerja keras adalah 

mutlak untuk 

mrnggembleng 

ketrampilan dan 

keunggulan 

8. Kritik orang lain adalah 

sumber infor-

masi.Tentu tidak semua 

kritik baik untuk 

didengar, namun jangan 

ambil kritik sebagai 

serangan terhadap 

pribadi. Jangan pula 
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bekerja untuk 

menyenang-kan orang 

yang mengkritik Anda 

.Terimalah kritik 

sebagai konsultasi gratis 

9. Sukses orang lain . 

Orang lain yang ber-

hasil adalah sumber 

inspirasi dan tempat 

untuk belajar.Semua 

orang berhak untuk 

berhasil. 

 

Transformasi itu tentu saja sebuah proses untuk memindahkan 

mereka yang  terperangkap dalam dalam fixed mindset menjadi 

growth mindset .Karena fixed mindset adalah belief , maka ia 

bisa diperbarui di transformasikan 

Timbul pertanyaan apakah kiranya mindset dapat diubah , 

ditransformasikan?. Jawabannya dapat bila kita berusaha , oleh 

karena cara pandang lama (kuno) tentang otak , berbeda dengan 

cara padang baru (now) tentang, untuk saya persilahkan untuk 

mendalami topik tentang brain plasticity.Cara pandang 

mengenai otak juga mengalami perubahan 

Tabel 1.2 Cara Pandang tentang Otak 

Cara Pandang Kuno Cara Pandang ‘Now’ 

 Otak manusia tidak 

berubah 

 Daya tangkap tetap 

 Bakat adalah bawaan dari 

lahir 

 Otak manusia dapat 

berubah , berkembang 

atau mengecil 

 Daya tangkap dapat 

berubah, ditentukan oleh 

sikap terhadap tantangan 



10 
 

 IQ adalah alat ukur 

kecerdasan yang ber-sifat 

pemanen 

 Kecerdasan tampak pada 

hasil 

– tantangan hidup , dan 

ketekunan menghadap / 

meme-cahkan masalah 

 Ketrampilan dan 

kecerdasan bukan bawaan 

lahir 

 Mereka yang focus 

terhadap outcome (hasil, 

kaya, sukses) akan 

terperangkap dalam fixed 

mindset, sedangkan yang 

menghargai prose akan 

berkembang (growth 

minset) 

 

Pesan  Barack Obama : 

“ Change will not come if we wait for some other , or if we 

wait for some  other time 

We are the ones we’ve been waiting for. 

We are the change that we seek” 

 

1.2 BAGIAN II 

Brain Plasticity – Plasititas Otak 

Dasar neurosains mengenai hal ini dapat dijelaskan dengan 

pemahaman mengenai plastisitas otak – brain plasticity, 

Brain plasticity atau neuroplasticity atau neural plasticity, 

adalah kemampuan otak untuk merubah otak sepanjang 

kehidupan seorang individu, misalnya aktivitas otak terjadi bila 

fungsi / perlakuan tertentu diberikan akan ditransformasikan ke 

berbagai tempat di substansia abu abu berubah, dan sinaps – 

sinaps menjadi lebih kuat atau melemah. 
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Penelitian mengeanai hal ini, di mulai pada pertengahan abad ke 

dua puluh, membuktikan bahwa otak dapat berubah (atau 

‘plastis”) terutama selama masa remaja. Neuroplastisitas ini 

dapat meliputi beberapa ranah, mulai perubahan mikroskopis 

pada individual neuron ke skala yang lebih luas seperti pemetaan 

kembali area kortikal dalam merespons cidera. Perilaku, 

rangsangan /pe-ngaruh lingkungan, buah fikiran,pendapat dan 

emosi dapat pula menyebabkan perubahan neuroplasitisitas 

melalui activity –depedent plasticity, yang mana mempunyai 

implikasi pentinh untuk perkembangan kesehata, pembelajaran, 

memori , dan pemulihan otak yang cidera. 

Kania BF dkk, 2017, memberikan batasan brain plasticity adalah 

kapasitas bawaan –inherent capacity ,jaringan saraf untuk 

membentuk hubungan interneuron atau sinaps ( synaptogenesis 

atau menghilangkan neuron yang tidak berfungsi 

(neurodegenerasi) otak dengan neuron baru (neurogenesis) 

.Plastisitas sinaps adalah kemampuan untuk merubah kekuatan 

sinaps .Perubahan kekuatan termasuk neurotransmitter. 

Plasitisitas neuron merupa-kan dasar neurokimiawi pem-

belajaran dan memori.Dampak plastisitas neuron ini untuk 

mengorganisasi kembalai fungsi neuron untuk beradaptasi 

secara cepat mengadakan adaptasi secara cepat dan memulihkan 

dirinya (self repair) , yang mana diterjemahkan ke proses 

pembelajaran dan memoripada semua tingkat sistem saraf. Dan 

juga menyebabkan eksibilitas intrinsik untuk menyim-pan 

informasi 

Neuroplastisitas otak adalah kemampuan otak untuk 

memberntuk hubungan neuron baru sepanjang kehidupanm 

yang dipengaruhi oleh rangsangan in-trinsic atau ekstrinsik , 

atau kapasitas  neuron dan jejaring neuron otak untuk merubah 

hubungan dan perilaku (behavior) dalam menanggapi informasi 

baru, rangsangan sensoris, perkembangan , kerusakan atau 

disfungsi. 
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Pada penelitian tentang plastisitas neuron yang mengamati 

isolated neuron sel piramidalis di  area CA1  dan irisan pada 

hipokampus membuktikan perubah-an terjadi pada tingkat-an 

molekuler  dan seluler selama long – term synaptic potentiation 

(LTP) , dan perubahan ini tergantung pada N-methyl –D-

aspartate (NMDA) acid receptor dan /atau reseptor purinergik. 

Penelitian elektro-fisiologis dan induksi kimiawi LTP 

neurotransmisi sinaps menjelaskan bukti bahwa LTP tergantung 

pada influx volume Ca2+ / calmodulin –dependent protein kinase 

II (CaMKII ) dan kenaikan kepadatan α-amino -3-hydroxy -5- 

methyl -4- isoxazolepropropionic acid (AMPA)  receptor pada 

membram postsinaps. Keistimewaan utam LTP pada sistem 

saraf sentral (CNS)  sinaps eksitatori sinaps adalah sintesa dalam 

penambahan reseptor AMPA pada elemen postsinaptik 

.Selanjutnya , proteolisis matriks ekstraseluler (ECM) 

mempunyai peran pentingpada neuroplastisitas sinaps 

CNS.Protease dari keluarga serin dan metalloproteinase matriks 

ekstraselulerc yg terletak  didalam sinaps dilepaskan kedalam 

ruangan ekstraseluler sebanding dengan derajat eksitasi 

neuronal . Enzim enzim ini menyebabkan perubahan morfologi, 

bentu dan ukuran , juga keseluruhan jumlah sinaps dan 

hubungan sintesa si-naps baru. Proteinase juga merubah fungsi 

reseptor dan sebagai kon-sekuensinya , sekresi neurotransmitter 

dari unsur unsur presinap dapat menjadi kuat atau melemah 

Aplikasi dan contoh. 

Otak dewasa tidak seluruhnya merupakan “ perangkat keras “ 

dengan sirkit yang tidak berubah. Banyak daerah kortikal dan 

sub-kortikal yang dapat ‘me-nganyam’ - rewiring , sirkit 

neuronal bila dilatih atau berubah akibat respons terhadap 

cidera. 
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Akan kami singgung mengenai beberapa perlakuan yang dapat 

merubah perilaku otak kita didalam tantangan hidup yang selalu 

berubah, 

 Kebugaran dan Latihan 

Olaharaga aerobic akan menyebabkan neurogenesis orang 

dewasa dengan memproduksi factor neurotropik (senyawa 

yang mempromsikan tumbuh atau kelangsungan hidup 

neuron), seperti brain –derived neurotrophic factor (BDNF), 

insulin like growth factor 1 (IGF-1) dan vascular endothelial 

growth factor (VEGH) , Latihan menginduksi neurogenesis 

di hipokampus yang dapat diterangkan dengan peningkatan 

daya ingat pada memori spatial. 

Olah raga aerobik yang konsisten yang berlangsung dalam 

beberapa bula jelas mengiduksi  perbaikan klinik dan juga 

meningkatkan fungsi eksekutif ( seperti control kognitif 

perilaku)  dan meningkatkan volume gray matter pada 

beberapa daerah otak, terutama yang mendapatkan 

perlakuan untuk meningkatkan kontrol kognitif . Struktur 

otak memperlihatkan perrbaikan besar pada volume gray 

mater dengan olah aerobic pada korteks prefrontal dan 

hipokampus, peningkatan sedang terlihat pula pada korteks 

cingulum anterior , korteks pa-rietalis, serebelum , nucleus 

kaudatus dan nucleus akumbens. Skor kebugaran fisik tinggi  

(diukur dengan VO2 max)   juga terkait dengan 

perbaikanfungsi eksekutif, kecepatan memproses sesuatu 

hal, dan meningkatkan volume hipokampus, nucleus 

kaudatus dan nucleus accumbens. 

 Otak manusia ‘mengkerut’ dengan pertambahan usia, akan 

tetapi riset terkini membuktikan masih memiliki 

kemampuan plasititas , bila dilakukan perlakuan olah raga 

fisik yang teratur dan terprogram. Latihan gerak latih otak 

(GLO) yang telah dilakukan pula di kelompok lanjut usia 

telah membuktikan terjadinya kebugaran otak pada 

kelompok lanjut usia Erickson KI dkk, 2013,menyimpulkan 
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aktivitas fisik merupakan intervensi farmakologi endogen 

otak untuk meningkatkan fungsi kognitif dan emosi pada 

lanjut usia. 

 Kolb B dkk ,2003 ,menyatakan bahwa plastisitas otak dan 

perilaku di pengaruhi dengan berbagai factor , antara lain 

riwayat pre dan postnatal, obat obatan, hormone, maturasi, 

penuaan , diet, penyakit dan stress. Dengan memahami 

bagaiman faktor faktor ini mempengaruhi organisasi dan 

fungsi otak bermanfaat tidak hanya untuk mengetahui 

normal dan abnormal perilaku seseorang , akan tetapi juga 

dapat merancang perlakuan gangguan perilaku dan 

abnormalitas mulai ketrrgantungan obat sampai stroke. 

Akan tetapi , sebaliknya juga bermanfaat untuk merubah  

fixed mindset menjadi growth mindset.   

Pertanyaan selanjutnya  apakah kita atau bagaimana caranya 

untuk mengembangkan Growth Mindset ? 

25 Ways to Develop a Growth Mindset  

1. Acknowledge and embrace imperfections. 

2. View challenge as opportunities  

3. Try different learning tactics 

4. Follow the research on brain plasticity 

5. Replace the word “falling” with the word “learning” 

6. Stop seeking approval 

7. Value the process over the end result 

8. Cultivate a sense of purpose 

9. Celebrate growth with others 

10. Emphasise  growth over speed. 

11. Reward action, not traits 

12. Redefine “genius”  

13. Portray criticism as positive 

14. Disassociate improvement from failure 

15. Provide regular opportunities for reflection 
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16. Place effort before talent 

17. Highlight the relationship between learning and “brain 

training” 

18. Cultivate grit 

19. Abandon the image 

20. Use the word “yet” 

21. Learn from the other people’s mistakes 

22. Make a new goal for every goal accomplished  

23. Take risks in the company of others 

24.  Think realistically about time and effort 

25. Take ownership over your attitude 

 

1.3 BAGIAN III 

BRAIN BASED LEARNING 

Pendahuluan  
Kita sadar atau tidak sadar telah belajar dengan menggunakan 

otak kita.What is the new thing? 

Caine RN & Caine G,1990, telah menjawab pertanyaan yang 

mungkin dipertanyakan orang mengenai apa yang dimaksudkan 

dengan Belajar Berbasiskan Otak: dengan sendirinya kita belajar 

tentu menggunakan otak, tetapi mungkin orang awam tidak 

mengetahui bagaimana caranya otak kita dapat kita gunakan 

untuk belajar. Kita semua mempunyai otak yang sangat canggih, 

yang mempunyai kapasitas yang tidak terbatas, dan Taufik 

Pasiak, menyebutkan Unlimited Potency of the 

Brain,2009.Akan tetapi kita belum sepenuhnya memahami 

bagai-mana caranya otak dipergunakan untuk belajar dan 

bagaimana pula kita pergunakan untuk me-ngajar. 

Pagi hari ini saya diberi amanah oleh Panitia , untuk 

mengemukakan hal ini, Insya Allah saya akan mencobanya 

dengan merangkum beberapa makalah yang saya dapatkan . 
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Belajar dan mengajar, sepert dua sisi mata uang, sehingga kita 

menyebutkan sebagai suatu  proses pembelajaran, sang pengajar 

harus dapat merancang kegiatan belajar-mengajar yang 

melibatkan otak emosional, social, kognitif, kinestis dan 

reflektif yang oleh Barbara K.Given,2007disebutnya sebagai 

Brain-Based Teaching dan pada murid , pelajar harus 

mempersiapkan diri untuk mendapatkan ‘apa apa’ yang 

diberikan oleh sang mursyid (sang pengajar), dan ini 

dikemukakan oleh Jensen,2008, dengan Brain Based Learning, 

adalah cara pembelajaran yang diselaraskan dengan cara otak 

yang didesain secara alamiah, oleh Sang Khalik untuk belajar. 

sesuai dengan perintahNYA  yang tercantum dalam  Surat ke-96 

AL ‘ALAQ  : 

Bismillahirrahmaanir rahiim 

1. Iqra’ bismi rabbikal ladzii khalaq  – Bacalah dengan nama 

Tuhanmu yang telah menciptakan 

2. Khalaqal insaanaa min ‘ alaq – Dia menciptakan manusia 

dari segumpal darah 

3. Iqraa’ wa rabbukal akram – Bacalah dan Tuhanmulah Yang 

Maha Pemurah 

4. Alladzii ‘allama bil qalam – Yang mengajari (manusia) 

dengan perantaraan kalam 

5. ‘Allahal insaana bil qalam – Dia yang mengajari manusia 

apa yang belum diketahuinya 

Bagaimana Otak Kita Belajar 

Kebanyakan menyetujui yang paling penting dalam pendidikan 

–education dari sudut pandang neurosains bahwa otak 

merupakan organ yang mempunyai plastisitas adaptasi yang 

tinggi  (Singer 1995,Squire & Kandel 2009).Otak anak didik 

secara terus menerus melakukan adapatsi terhadap lingkungan, 

dimana mereka tinggal dan bekerja , termasuk di sekolah, di 

rumah, tempat kerja, pusat pusat komunitas dan sebagainya. Bila 



17 
 

pada peserta didik belajar di tempat tempat ini  -- membaca, 

bermain catur , atau mengerjakan tugas, pengalaman 

pengalaman ini secara bertahap akan ‘mengukir’ arsitektur otak. 

Otak akan membuat networks –jejaring interkoneksi sel neuron 

yang disebut neuron dan sel penunjangnya sel glia.Pengalam 

belajar akan menterjemahkan  kedalam sinyal listrik  kimiawi 

yang secara bertahap memodifikasi hubungan antar neuron 

dalam beberapa daerah otak. Selanjutnya, over time , perubahan 

ini akan merubah koneksivitas neuronal yang kemudian 

mengadakan reorganisasi daerah daerah otak yang terlibat  

dalam tugasnya dalam pembelajaran. Setiap neuron terdiri dari 

tiga bagian utama: dendrite; badan sel dan akson.Bila seorang 

pelajar memperhatian, mengamati  lukisan dalam galeri museum 

kesenian, neuron neuron tertentu akan diaktifkan. Dendrit dari 

neuron yang telah diaktifkan tadi akan menerima sinyal kimiawi 

dalam menanggapi pengalaman  ini.Dendrit kemudian 

memancarkan sinyal sinyal ini ke tubuh el, dan bila sinyal ini 

diatas nilai ambang , akan mencetuskan suatu sinyal listrik yang 

disebut sebagai potensial aksi. Potensial aksi ini kemudian akan 

diteruska sepanjang akson, suatu bangunan panjang yang 

dilapisi oleh lapisan myelin yang berlemak. Bila potensial aksi 

mencapai ujung akhir akson, kemudian akan mempompa 

pelepasan sinyal kimia ke celah sinaps (synaptic cleft), rauang 

yang kecil, sempit diantara dua neuron. Sinyal sinyal ini 

kemudian akan berikatan dengan reseptor dendrit neuron 

‘dibawahnya’ . Hal ini akan menyebabkan sederetan sinyal 

interseluler yang telah disebutkan diatas, kemudian akan 

mestimulasi, merangsang sinyal lain dan demikian seterus-

nya.Pengalaman belajar ini menimbulkan cascade – aliran 

sinyal diantara  berbagai neuron di berbagai daerah 

otak.Kenyataannya, misalnya seperti membaca  kata kata dalam 

suatu kalimat akan menstimulasi berjuta juta neuron otak. 

Pengalaman belajar akan memodifikasi hubungan antar neuron 

di beberapa daerah otak tertentu, dimana secara bertahap akan 
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mereorganisasi daerah daerah ini.Setiap neuron akan 

memperoleh masukan dari neuron lainnya, Bila peserta didik 

elah mempelajari sesuatu pengalaman belajar, beberapa neuron 

tertentu akan diaktifkan dan beberapa neuron lainnya tidak 

diaktifkan. Kemudian, lambat laun , hubungan yang terkait erat 

akan diperkuat, sedangkan yang relatif kurang aktif akan 

‘dilemahkan’ bahkan di-‘hilangkan’ –kan (Hebb 1949,Squire & 

Kandel,2009 ). Dengan jalan  inilah hubungan antar neuron 

dimodifikasi  dalam merespons pengalaman pembelajaran , 

mengikuti peraturan “use it or lose it “.Perubahan experience – 

dependent ini, merupakan substrat biologi memori. Lama 

kelamaan , mereka mengumpul untuk reorganisasi struktur otak 

tertentu , yang menggambarkan domain pembelajran terkait 

dengan struktur tersebut. 

Plastisitas ini dikenal, diketahui pada penelitian domain music; 

hasil kerja Thomas Elbert, Christo Pantev, dan kawan kawanya, 

membuktikan belajar bermain biola akan menyebabkan 

perubahan organisasi daerah tertentu otak, di korteks , suatu 

daerah otak yang  selalu berperan dalam berbagai jenis 

pembelajaran (Elbert dkk, 1995; Pantev dkk, 1998). Elbert dkk, 

1995, menunjukkan area korteks somatosensorik yang 

‘ditempati’ jari jari tangan kiri lebih besar pada pemain biola 

dari pada mereka yang tidak bermain music.Selanjutnya, area 

otak juga lebih besar pada pemain biola yang kidal dari pada 

merekan yang menggunakan tangan kanannya (kinan).Hal ini 

membuktikan area ini membesar sebagai akibat bermain biola, 

dibandingkan , missal akibat predisposisi genetic untuk daerah 

korteksw somatosensorik yang merupakan predisposisi individu 

menjadi pemain biola. Pelajar yang belajar bermain  biola , 

hubungan neuronal didaerah korteks somatosensorik yang 

mendasari finger dexterity pada tangan kiri di aktifkan, makin 

lama makin diperkuat. Hal inilah yang dibuktikan oleh Elbert 

dan teman temanya. 
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Bemain biola mempengaruhi korteks auditorius; Pantev dkk, 

1998, menemukan area korteks auditorius yang mewakili nada 

musk lebih besarpada pemain biola bila dibandingkan bukan 

pemain music. Hal ini murni hanya untuk nada skala music, 

bukan karena nada lainnya, hal ini merupakan bukti bahwa area 

ini menjadi lebih besar sebagai hasil kerja praktek memainkan 

biola.Selanjut, penelitian lanjutan membuktikan short term 

musical training akan memperkuat hubungan neuronal paad 

korteks auditorius. Hasil penelitian ini membuktikan pada 

pelajar yang berpraktek bermain biola kortek auditoriusnya 

diperkuat, yang kemudian akan mengadakan reorganisasi dalam 

skala yang lebih besar. 

Penelitian membuktikan jenis plastisitas di korteks juga dapat 

diakibatkan berbagai jenis pembelajaran lainnya, seperi belajar 

menggunakan istrumen lainnya (Lappe dkk,2008, Pantev dkk 

2003), motor learning ( Ungerleider,Doyon & Karni 2002), 

belajar bahas (Li Votti dkk,2011;McCandliss ,Posner&Givo’n 

1997) dan belajar membaca dengan huruf Braille (Hami8lton & 

Pascual – Leone 1998). Hal ini tidak menutup kemungkinan, 

seorang dokter spesilias saraf, yang berminat untuk 

mendapatkan konsultan sebagai neurointesivist, yang 

diharusakan untuk persyarakatan , melakukan sejumlah tindakan 

pemeriksaan yang terkait dengan tugasnya kelak sebagai 

neurointensivist; platiisitas otaknya juga akan berubah, ber-

reorganisasi sehingga kemampuan kognitif, psikomotornya dan 

afektifnya akan menajdi lebih mumpuni lagi. 

Eleanor A. Maguire dkk, 2000, meneliti plastisitas dalam 

respons pembelajaran di hipokampus.Hipokampus adalah suatu 

daerah otak yang berperan penting untuk pembelajaran spatial 

(spatial learning).Maguire  dkk membuktikan sopir taksi London 

memiliki hipokampus yang relatif  lebih besar dari pada mereka 

yang bukan sopir taksi. Selanjutnya, derajat pembesaran 

hipokampus ada hubungannya dengan jumlah waktu kerjanya 
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sesuai dengan lamnya pengalaman kerjanya sebagai sopir 

taksi.Sopir taksi London belajar dan berpengalaman bolak balik 

menyusuri jalan jalan di London, hal ini akan memperkuat 

hubungan antar neuron yang terkait dengan spatial processing di 

hipokampus, yang kemudian lambat laun akan membesar. Hal 

serupa misalnya akan terjadi perubahan otak seorang dokter 

yang berpengalaman dan masa kerjanya cukup lama dalam 

menghadapi berbagai pasien, akan lebih ‘canggih lagi’ dalam 

melakukan keseluruhan penatalaksanaan  yang telah diajarkan, 

dipelajarinya pada waktu pendidikannya dan kmudian 

mengemasnya sesudah melakukan pembelaran secara aktif. 

Jadilah seorang dokter yang “Excellence with Morality”. 

Sebagai seorang peserta didik, misalnya di fakultas kedokteran 

akan belajar dalam konteks – baik formal (kuliah, kerja praktek 

dsb) maupun informal (melihat, memperhatikan ‘kelakukan’ 

para pendahulunya , baik staf pengajar maupun kakak kakak 

kelasnya) – dan pengalaman ini juga akan mengukir, membekas 

dalam otaknya. Menjadi staf pengajar bukanlah sesuatu hal yang 

mudah, bukan hanya harus berpredikat dengan sederatan 

gelarnya, akan tetapi ingat ‘kelakuan’, moralitasnya harus dapat 

merupakan laku yang baik yang dapat menjadi contoh peserta 

didiknya. Sekali lagi sebuah contoh semboyan Universitas 

Airlangga ;“Excellence with Morality”; mengandung atribut 

kejujuran,tanggung jawab, intergritas,pengendalian diri sesuai 

dengan nilai moral yang diyakini,empati,menghargai orang 

lain,tolerasi, dengan mengacu pada prinsip kebaikan dan 

keadilan. 

Kemampuan ini bukan merupakan sesuatu yang terbatas akan 

tetapi terus berkembang , terus menerus. Esensinya makin 

peserta didik, pelajar belajar , mendalami sesuatu topic, bidang 

yang diminatinya, otak akan lebih pintar di area 

tersebut,Plastisitas inilah yang memungkinkan peserta didik 

dapat menguasi tantangan pembelajaran.Misalnya, seseorang 
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yang mengalami kesulitan disleksia, suatu kesulitan membaca 

yang sering dijumpai karena gangguan pres fonologi . Bila hal 

ini dijumpai dan kemudian diberikan pembelajaran yang baik 

dan telaten, platisitas otaknya akan berkembang mmbua irkit 

alternative untuk memperbaiki kemampuan membacanya, bila 

diberikan bantuan pembelajaran yang tepat 

(Shaywitz).Kenyataannya, plastisitas otak memungkinkan 

peserta didik untuk menerima pembelajaran bagaimanapun 

sulitnya.Suatu kasus, yang dikemukan oleh Immordino – 

Yang,2008, seorang pelajar yang dioperasi, diambil separuh 

otaknya diambil oleh karena epilepsy parah, terbukti plastisitas 

otak dapat berkembang secara menajubkan.  Seporah 

hemisphere otaknya diambil pada waktu pra-sekolah, karena 

penyait yang dideritanya. Ternyata, sisa belahan otak –

hemisphere yang tersisa lambat laun berkembang untuk 

mengkompesasi belahan otak yang telah hilang.Pada saat di 

sekolah yang lebih tinggi (high school) , kognitifnya normak, 

diatas rata rata, hubungan social cukup baik dan menyukai 

kesenian. Pelajar ini telah menerima pembelajaran yang 

ekstensif yang merubah kelemahan, kekurangannya  dan 

memulihkan  kemampuannya. 

Lingkungan tempat menerima pendidikan berperan penting 

dalam mempertajam , mengukir kemampuan otak dan 

menentukan perolehan akademi pealajarnya. Edukasi 

diselanggarakan sedemikian rupa sehingga para peserta didik 

dapat memeroleh seperangkat ketrampilan yang berguna kelak 

dalam masyarakat; suatu prinsip student-centered learning 

approaches.Pe-nelitian plastisitas otak juga membuktikan 

bahwa otak hakekatnya belajar sepanjang waktu, baik dalam 

konteks formal maupun informal (Squire & Kandel 2009;OECD 

2007).Pendidikan juga memperoleh pengalaman 

belajar/pembelajaran nontradisional, seperti kegiatan 

ekstrakurikulum, interships, dan program 

kemasyarakatan.Pendekatan  ini di intergrasikan dengan student 
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– centered learning, dimana pengalaman belajar informal ini 

patut juga dinilai.Pada tahun 2009, Direktorat Pendidikan 

Universitas Airlangga Surabaya telah menerbitakn buku – 

Melejitkan Soft Skills Mahasiswa, -- yang intinya bagaimana 

dapat memperoleh soft skill tinggi sehingga mampu 

memenangkan kompetesi dalam kedihupan sosialnya. 

Struktur Dasar Sistem Saraf 

Sistem saraf terdiri dari otak, sumsum tulang belakang (mielum) 

dan system saraf perifer; yang dibangun dari sel saraf yang 

disebut neuron dan sel penyangganya seperti lem, yang disebut 

glia.Jumlah neuron yang berbentuk bintang ini 100 miliun di 

otak dan jumlah sel glianya triliunan 

Didapatkan tiga jenis neuron utama pada otak kita, 1) neuron 

sensoris , yang mempunyai keahlian untuk medeteksi dan 

merespons berbagai rangsangan baik dari lingkungan luar 

mauapun lingkungan dalam, dengan reseptornya. Reseptor – 

reseptor ini juga mempunyai keahlian, dengan spesialisasi untuk 

‘menangkap’ dan memodulasi rangasangan cahaya, suara, raba, 

pengecapan, penghidu dan rangsangan thermal maupun 

kimiawi, 2)neuron motorik , dikhususkan untuk mengontrol 

aktivitas otot yang betanggung jawab untuk semua bentuk 

perilaku gerakan , termasuk wicara; 3) interneuron merupakan 

penghubung neuron sensorik dan motorik, yang memediasi 

reflex sederhana sampai fungsi kortikal luhur yang sangat 

komplek. Suatu neuron “Tipikal” memiliki 1.000 sampai 10.000 

sinaps  -- dengan jumlahnya sebanyak 100 miliun sulit 

dibayangkan ke-rumitannya.  

Arsitektur bangunan neuron terdiri dari badan sel dan dua buah 

penonjolan yang disebut ‘procesus’: akson yang bertugas 

mengantarkan informasi dari neuron satu ke neuron lainnya , 

tetangganya, mereka ‘ngrumpi’. Akson yang ‘berbaju’ myelin 

lemak –meneruskan rangsangan dengan kecepatan 120 
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meter/detik Sedangkan tonjolan lainnya dinamakan dendrit, 

tugasnya menerima informasi yang ditransmisikan oleh akson 

ke neuron lainnya. Diantara dua tonjolan ini saling berpartisipasi 

dengan sinaps ,yang akan mengganti tugas aktivitas listrik, 

potensial aksi dengan caraka kimia, neurotransmitter  

Otak Kita – Sang Aktor  

0tak, pemegang  aktor ini ‘statistiknya’ sebagai berikut 

 Berat : Kira –kira 1,5 kg  

 Bentuk/’Wajah’: Seperti ‘walnut” 

 Warna:‘Mirip’ – hati yang belum dimasak 

 78% air,10% lemak, 8% protein 

 Kurang dari 2,5% berat tubuh 

 Menggunakan 20% energy tubuh 

 1 triliun sel glial 

 1000 trilun titik sambungan sinaptik 

 280 kuintilium memori  

The Thinking Brain dan the Reactive Brain 

Apabila informasi masuk kedalam otak, maka jalan yang 

dipilihnya dapat dua lajur (1) Korteks prefrontal, yang dapat 

sebut sebagai the thinking brain , yang  secara sadar dan  

menanggapi informasi secara reflektotis. Fungsi bagian 

ini,’brain function’ : untuk berfikir, intelegensi, mengontrol 

gerakan volunteer, sadar/tanggapa atas sensasi , penglihatan dan 

berbahasa; atau dapat pula melalui bagian bawah, otak otomatik, 

otak reaktif, yang bereaksi secara instingtual dari pada 

menggunakan fikiran dan ini menjalankan fungsi kepala, ‘head 

function’: otak tengah –menggerakan mata, pons: untuk gerakan 

/ sensasi wajah, pendengaran dan keseimbangan; medulla : 

berfungsi merasakan/menggerakan mulut, lidah, tenggorok. 
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Korteks prefrontal hanya 17 persen otak kita dan sisanya adalah 

otak reaktif. 

Selain itu otak kita memiliki penjaga pintu- the Gatekeeper – 

RAS (the reticular activating system), yang terletak di batang 

otak, RAS menerima input /masukan dari saraf sensoris yang 

berasal dari ujung saraf (nerve ending) mata kita, telinga, mulut, 

wajah , kulit,otot dan organ  dalam , kecuali  bau yang langung 

melalui ‘jalan bebas hambatan’ ke pusat penghidu. 

Pesan sensoris ini harus melewata RAS sebelum mencapai 

tujuan di fungsi kortikal luhur kita , the thingking brain.Kita 

dapat belajar lebih sukses, berhasil bila kita tetap menjaga filter 

RAS sehingga aliran inforamsi memasuki korteks prefrontal 

kita. Bilamana kita memfokuskan perhatian pada masukan 

sensorik dimana input yang paling berharga dan penting, segera 

akan direspons oleh the thinking brain.Akan tetapi bila kita 

sedang galau , otak reaktif akan meng-ambil alih fungsi ini. 

Selanjutnya kiita mempunyai pengalaman memfokuskan , dan 

mengingat sepintas dibawah kontrol kita. Hal inilah beda anatar 

reflecting on dan reacting , terhadap dunia lingkungan hidup 

kita. 

Kunci supaya otak kita dapat bekerja optimal, hendaklah kita 

menjaga kesehatan fisik kita sebaik mungkin dan cukup 

istirahat, dan menjaga ketanggapan kita – kontrol emosi 

kita.Sehingga kita dapat belajar secaractenang dengan emosi 

yang positif. 

Prinsip Brain Based Learning – Belajar Berbasiskan Otak , 

maupun Brain Based Teaching – Mengajar Berbasiskan Otak 

adalah dengan mengingat, memahami dan melakukan apa yang 

telah dipelajari otak kita. 
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Belahan Otak  

Otak  manusia diciptakan Tuhan dengan prinsip fungsi  

menentuakan struktur , karena salah satu tugas manusa adalah 

beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan menciptakan struktur 

yang pasuntuk fungsi itu.  Adanya hemisphere asimetris, otak 

kiri dan otak kanan , memberikan bukti yang lebih banyak. 

Istilah hemisphere asimetris karena belahan kiri dan belahan 

otak kanan menunjukkan perbedaan anatomis maupun 

histologis. Dari permukaan sekilas tampak dua belahan itu sama 

(simetri), tetapi bila kita amati secara saksama keduanya berbeda 

(asimetris) Perbedaan itu membuat adanya spesialisasi fungsi 

masing masing belahan. Demikian struktur otak kecil 

(cerebellum) pun menunjukkan perbedaan (Tabel 2.3) 

Ada delapan perbedaan structural antara  belahan kiri dan 

belahan kanan: 

1. Belahan kanan lebih besar dan lebih berat dari belahan kiri 

.Badan kelabu (grey matter) pada otak, lebih banyak pada 

belahan kanan. 

2. Daerah pengaturan pendengaran (cortex auditory primer) 

pada gyrrus Heschk lebih besar pada belahan kanan, ini 

berhubungan dengan kegiatan berbahasa dan musik. 

3. Daerah thalamus bernama nucleus posterior lateral lebih 

besar pada belahan kiri.Sementara daerah lain bernama 

nucleus geniculatum medial lebih  besar di belhan kanan. 

Thalamus kiri memang dominan dalam pengaturan kegiatan  

berbahasa. 

4. Fissura Sylvii (fissure lateralisa) lebih dalam pada belahan 

kiri. Akibatnya daerah kulit otak (cortex cerebri) yang 

bernama temporo-parietal cortex lebih luas pada belahan 

kanan dan hal ini berhubungan dengan fungsi spasial 
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5. Daerah Broca yang mengatur berbahasa lebih tampak pada 

1/3 bagian permukaan belahan kanan  ,Daerah ini 

berhubungan bunyi bahasa atau suara, 

6. Neurotransmitter berbeda penyebaran dan jumlahnya pada 

kedua belahan otak 

7. Belahan  kanan lebih meluas ke depan , sedangkan belahan 

kiri lebih meluas ke belakang 

8. Perbedaan kedua belahan lebih jelas pada kedua jenis 

kelamin dan pada pemakai tang yang berbeda. 

Jika diamati perbedaan fungsi belahan menghasilkan paduan 

yang sangat serasi dan lengkap. Kedua belahan otak yang 

berfungsi secara optimal akan melahirkan jenis fikiran yang 

genius; pikiran yang yang mampu mlihat sesuatu secara holistic 

dan analitis. Artinya, kita dapat melihat sesuatu secara 

keseluruhan (yang membuat kita terhindar dari pikiran yang 

sempit),tetapi sekaligus bisa menganalisis keseluruhan itu 

sehingga menghasilakn pemahaman .Pentingnya analitis akan 

akan membuat kita memahami pentingnya bagian demi bagian 

untuk menghasilkan keseluruhan 

Tabel 1.3. Perbedaan struktur menghasilkan perbedaan fungsi 

Belahan 

Otak 

Kiri Kanan 

Pikiran  Abstrak,linear,analitik Konkret, 

holistic 

Gaya berfikir Rasional, logis,analitis Intuitif,artistic, 

simpatik 

Bahasa Kaya kata kata, kalimat dan 

tata-bahasa yang baik 

Tidak ada tata 

bahasa dan 

kalimat 

,sedikit kata 

kata 



27 
 

Bentuk 

pengungkapa

n baha-sa 

Aspek leksikal dan 

sintaksis 

Nuansa emosi 

dari bahasa 

Kemampuan 

memutuskan 

Introspeksi, berkehendak, 

ber-inisiatif , mengenal diri, 

berfo-kus pada ‘pohon’ 

Low sense of 

self, kurang 

ini-siatif, 

berfokus 

pada’hutan’ 

Kekhususan 

fungsi 

Membaca,menulis,artitmati

ka, ke-trampilan motorik 

dan sen-sorik 

Music,mimpi 

yang 

dalam,imajina

si, gestalt 

recognition 

Waktu  Sekuential terukur “Lived” time, 

tak berwaktu 

Kemampuan 

spasial 

Kurang bagus  Bagus sekali, 

terutama untuk 

untuk ruang 

atau gambar 

Lapangan 

pandang 

Kanan  Kiri  

Ekspresi 

pikiran  

Verbal (kata kata ) Nonverbal 

(bahasa tubuh) 

 

Perbedaan struktur dan fungsi dapat diamati dari dua jenis cara 

berfikir.Edward de Bono menyebutnya berfikir linear/vertical 

(pikiran belahan kiri otak) dan berfikir kreatif /lateral  (pi-kiran  

belahan otak kanan) (Lihat Tabel 2.4) 
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Tabel 1.4 Dua cara pemecahan masalah berdasarkan dua 

belahan otak 

Berfikir Linear Berfikir Lateral 

1. Selektif  1. Generatif 

2. Satu arah 2. Berbagai arah 

3. Analitik  3. Provokatif  

4. Berurutan  4. Membuat lompatan 

5. Tepat pada tiap langkah 

(kaku) 

5. Tidak harus tepat 

(fleksibel)  

6. Memusatkan perhatian 6. Menerima semua 

kemungkinan 

7. Ada katagori dan 

klasifikasi 

7. Tidak ada katogori 

8. Ikuti jalur yang paling 

tepat 

8. Jelajahi yang paling tidak 

tepat 

9. Proses terbatas 9. Serba kemungkinan  

Cobalah  kita renungkan bila kita menghadapi mahasiswa kita; 

baik kita sebagai staf pengajar mempersiapkan diri dengan 

merancangkan  - melakukan Brain –Based Teaching , dengan 

mawas diri kita apakah  kita termasuk ‘golongan belahan otak 

kiri’ yang berfikir analitis, atau mungkin kita termasuk 

‘golongan belahan otak kanan’ yang berfikir lateral, atau 

mungkin kita dapat menggunakan kedua belahan otak kita. 

Lebih baik labi bila staf pengajar mampu mengamati, melihat 

para mahasiswa/anak didik mereka bagaiman caraberfikir 

mereka.  

Para mahasiwa demikian juga mawas diri termasuk golongan 

yang mana, golongan otak kiri, otak kanan atau secara dapat 

menggunakan kedua belahan otak kiri. 

Pemecahan masalah secara analitis 

 Menggunakan logika : CARI JAWABAN 

 Mencari hubungan sebab – akibat 
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 Konvergensi : bergerak menuju satu titik (seperti 

corong) 

 Masalah diperinci secara sistematis 

 Berurutan 

Pemecahan masalah secara kreatif : 

 Menggunakan intuisi :CARI CARA CARA BARU 

 Mencari cara lain melihat masalah 

 Divergen: bergerak keluar 

 Tidak mesti berurutan 

 Tidak kaku, patuh pada aturan main 

Merenung, tafakur , mawas diri bukanlah pekerjaan yang mudah 

dan memerlukan ‘perjalanan’panjang , akan tetapi cobalah, 

seperti nasehat Lao Tse “Seribu langkah, selalu diawali dengan 

langkah pertama”Contoh dibawah merupakan diagram “tulang 

ikan” yang dikenalkan oleh Ishikawa , merupakan salah satu 

cara untuk memetakan sebab – sebab sebuah masalah 

Dengan meng-‘aktifkan’ penggunaan kedua belahan otak kita 

dan dengan sendirinya dengan ‘bantuan’ bagian bagian otak 

lain, yang sesuai dengan tugas yang di embannya dapat kiranya 
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untuk mempermudah perolehan pendimereka dikan yang sedang 

dijalaninya 

Menurut pengamatan saya, para mahasiswab kedokteran lebih 

banyak menggunakan otak kirinya dari pada otak kanannya 

(semoga hal ini salah). Kenapa demikian waktu melakukan 

tugas round di departemen neurologi , mereka lebih 

mengahabiskan waktu di perpustakaan, atau di hadapan laptop 

yang ditentengnya dari pada untuk memeriksa dan menangani 

pasien diruangan. Bukannya hal itu dilarang, akan tetapi bila 

porsinya seimbang lebih baik lagi, oleh karena belajar dengan 

menggunakan sarana informasi dari buku, internet , dan yang 

semacam dapat dilakukan di rumah; sedangkan bekerja di 

bangsal waktunya sanagt terbatas mulai jam 07.00 s/d 15.00 dan 

waktunya kerja ruangan / poli hanya beberapa minggu. 

Kesimpulannya: penggunaan belahan kanan kurang 

dioptimalkan 
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Gambar 1.1. Penggunaan Belahan Otak Kanan dan Belahan 

Otak Kiri  dalam Proses Belajar  Klinik 

Daerah dibawah corpus callosum terletak system limbik, suatu 

daerah yang berkaitan dengan ke pusat kesadaran di 

korteks.Emosi berasal dari system limbic , dan hampir semua 

ahli ber-pendapat system ini berpengaruh langsung terhadap 

perilaku kita dan terutama untuk survival Sistem limbik  adalah 

tempat pengalaman pengalaman hidup kita diberikan warna 

emosi. Dengan sistem limbik saya, saya masih lekat dalam 

ingatan saya sosok Prof.HRM Soejoenoes yang selalu datang 

lebih pagi dari saya, dan kemudian ‘lenggah’ dikamar beliau 

dengan meja kecil dengan dua buah kursi ditempatkan dimuka 

beliau . Di dinding belakang tempat duduk beliau  terpasang 

gambar RM.Sosrokartono (kakak  RA Kartini) dengan tulisan 

falsafah Jawanya.; antara lain: 

- “Sugih tanpa bandha 

- Digdaya tanpa aji 

- Nglurug tanpa bala 

- Menang tanpa ngasoraken” 

- “ Trimah mawi pasrah  

-   Suwung pamrih, tebih ajrih 

- Langgeng tan ana susah, tan ana seneng 

- Anteng  mantheng sugeng jeneng” 
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Laku beliau dalam memberikan ilmunya saya amati, saya 

renungi dan saya kemudian bertanya pada diri saya sendiri 

apakah saya mampu kelak seperti beliau: Jujur, berkredibilitas , 

disiplin dan mencintai neuropsikiatri. 

Sistem Limbik : Inti Emosional Kita 

Sesudah informasi yang ditangkap pancaindera kita, diseleksi, 

dipilah pilah oleh RAS, kemudian ke pusat intake sensorik di 

otak kita.Informasi baru akan disimpan digudang informasi – 

daerah kortekssensoris yang terletak di lobus otak yang telah 

memiliki ‘predikat spesialis’  tertentu untuk menganalisa salah 

satu atau kesemua data dari kelima panca indera kita. Data ini 

petama kali harus diseleksi melalui inti emosional, system 

limbic, dimana system ini menugaskan amigdala dan 

hipokampus untuk melakukan evaluasi apakah informasi ini 

bermanfaat untuk menjaga keslamatan kita atau ‘menganugrahi’ 

kesenangan bagi kita. 

Sistem limbik tersusun dari sejumlah subsistem yang saling  

bertautan dan saling mempeng-aruhi dan secara bersama sama 

mereka melakukan fungsi: 

 Menyatukan informasi yang dicium (olfaktorius) dari organ 

internal organ internal (visceral) dan otot rangka (somatic)  

untuk mencapai kulit otak (cortex cerebri) 

 Mengontrol aktivitas yang diperlukan untuk pertahanan 

hidup, seperti makan dan minum 

 Mengontrol aktivitas untuk mempertahankan kelestarian 

spesies, seperti seks 

 Mengatur perilaku emosi 

 Penyimpanan memori emosi. 

Sistem limbik, terutama subsistem amygdala dan 

hippocampus , merupakan kajian yang pesat pesatnya 
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.Amygdala diketahui berperan dalam  Kecakapan Emosi 

(Emotional Skill) yang di relay thalamus ditujukan ke kulit otak, 

tetapi karena hal hal tertentu informasi ini ‘dibajak’ oleh 

amygdala –(hijacking amygdala) dan akibatnya nalar  dan 

pikiran tidak sejalan dengan semes-tinya dan diganti dengan 

tanggapan bernada emosional. Misalnya , jika kita tiba – tiba 

marah, hanya karena seseorang memberikan kritik pedas pada 

kita, marah itu terjadi karena informasi pemicunya tidak masuk 

ke kulit otak, tetapi justru ke amygdala. Maka ucapkanlah 

“Astaga-firullah” untuk mengalihkan informasi ‘salah sasaran’ 

tadi kearah yang benar.Demikian pula bila kita mendapatkan 

sesuatu yang menyenangkan dapat memicu perasaan yang 

sangat nik-mat, oleh karena ucapkalah “Allhamdulilah” – 

Semua itu karena pemberian Allah Semata. 

Amigdala seperti central train –routing station; 

merupakan system yang mengarahkan informasi tergantung 

keadaan emosional kita.Bila kita mengalami emosi negative, 

seperti cemas, takut atau bosa, amigdala akan menyaring dan 

untuk itu meningkatkan kebutuhan oksigen dan enersi otak kita. 

Dalam hal ini otak akan memperagakan cara penyelamatan – 

survival mode, dimana akan menghambat masukan informasi 

baru yang menuju ke korteks prefrontal 

Misalnya,  anda memulai kegiatan pada suatu dengan 

suasana hati yang kurang ‘fit’, dikarenakan tidur berlebihan 

akibatnya bangun kesiangan, tidak ada waktu untuk makan pagi 

dan terburu – buru kuliah. Anda merasa cemas terlambat dan 

malu  bila masu ruang kuliah. Hal ini bukan saja merasa tubuh 

anda kurang nyaman; akan tetapi otak anda juga mengalmi 

‘stres’.Stres ini menutup semua lajur RAS  dan amigdala 

memberikan informasi langsung ke thinking brain  dan pusat 

memori anda.Kecuali bila anda mempunyai cadangan mood 

positif, dan anda acuh terhadap masalah yang anda hadapi; dan 

apabila anda menenangkan diri , amigdala anda “memutuskan” 
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untuk mengirim informasi baru ke korteks frontalis 

anda.Sebaiknya, apa yang akan Anda lakukan? Tenangkan diri 

Anda bila menghadapi masalah seperti diatas atau menghadapi 

masalah social lainnya, bernafaslan panjang dan bayangkan 

Anda berada dalam lingkungan yang aman.Tafakurlah!. Cara 

cara semacam ini akan mengurangi penggunaan reactive brain 

dan akan mengingatkan thinking brain Anda , dimana memori  

tersimpan.. Dosen Anda juga ikut berperan, misalnya, bila 

keterlambatan Anda ditanggapi dengan senyum yang 

menyejukkan , amigdala Anda akan meningkatkan 

neurokimiawi Anda, seperti suatu memory chip dan Anda 

menjadi tenang, dan dapat mendengarkan kuliah  dengan baik. 

Biasanya kita mengingat apa yang kita dengarkan dan kita baca 

, bila keadaan emosi kita positif 

Didalam sistem limbik terletak thalamus, yang 

mengarahkan informasi yang masuk ke bagain otak yang dituju 

untuk pemosesan lanjut Jadi di otak, thalamus berfungsi seperti 

operator telepon bagi otak, sehingga thalamus sangat penting 

dalam menyampaikan informasi sensorik ke otak. 

Hipokampus yang terletak di lobus temporalis bagian 

medial otak, merupakan salah satu komponen otak utama pada 

manusia dan mamalia; termasuk bagian dari system limbikdan 

berperan penting dalam memori jangka anjang dan spatial 

navigation ( navigasi spasial).Seperti halnya cortex cerebri, yang 

letaknya sangat berdekatan, terdiri dari dua struktur , seperti 

bayangan kaca  separuh di kiri  dan separuh di kanan. Pada 

manusia dan primate lainnya , hipokampus terletak didalam 

lobus temporalis bagian medial otak dibawah permukaan kulit 

otak (cortex cerebri). Salah satu fungsi yang penting 

hipokampus adalah hubungannya dengan ruangan, Lynn Nadel 

pada tahun 1978, menerbitkan buku The Hippocampus as a 

Cognitive Map. 



35 
 

Sesudah amigdala , kita alihkan perhatian kita pada 

peran hipokampus dalam kegiatan yang kita lakukan sehari hari. 

Telah dibahas sepintas peran hipokam, dimana otak kita akan 

menggabungkan input sensori yang baru kita dapatkan dengan 

memori yang telah kita dapatkan dan pengetahun, pengalaman, 

pemahaman yang telah kita ‘gudangkan’  di long-term memory 

kita, untuk membuat relational memories baru. Memori baru ini 

segera siap untuk diolah pada prefrontal korteks kita. 

Korteks prefrontal kita mengandung jejaring  

komunikasi saraf terbaru dan mengelola fungsi eksekutif 

(executive function), antara lain judgment, analyisis, organizing 

, problem solving, planning dan creativity.Jejaring fungsi 

eksekutif ini akan mengubah short –term relational memories ke 

long-term memoris. Bila kita memusatkan fikiran kita dan dalam 

keadaan emosional postif dan terkontrol , maka fungsi eksekutif 

kita akan berhasil mengorginasikan memori baru yang telah di 

sandi ke dalam ranah pemahaman memori jangka panjang 

Apa yang sebaiknya kita lakukan? 

Mengulang dan mempraktikan apa apa yang telah kita 

pelajari. Sel saraf (neuron) akan menyimpan informasi kedalam 

daya ingat melalui cabang cabang akson dan dendrite – yang 

selalu bersentuhan dengan neuron neuron tetangganya. Sdikit 

demi sedikit informasi dikumpulkan sehingga semua memori 

menjadi lenkap.Bilamana kita mengulang atau mempraktekan 

apa yang telah kita pelajari , dendrit akan tumbuh di dalam 

jejaring ini dan ma-kin mengikat memori. 

Setiap saat kita mengulang pengetahuan, 

manipulasimental meningkatkan aktivitasnya hubungan antar 

sel.  Stimulasi yang berulang – misalnya dalam mempelajari 

jadwal waktu – akan membuat network – jejaring makin kuat, 

seperti hal bila melakukan latihan olah raga ,otot otot kita makin 

kuat. Praktek membuat makin permanen. Bilamana kita 
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mempelajari sesuatu hal yang baru, menggunakan pengetauan 

itu untuk menciptakan sesuatu, memecahkan permasalahan, atau 

mengetrapkannya ke subyek lainnya ( misalnya kita telah 

mempelajari mengenai pemeriksaan reflek tendon, kemudian 

melatihnya antar teman, kemudian dengan terampil kita dapat 

dengan secara benar melakukan pada pasien), manipulasi mental 

akan memperkuat lajur neural dan otak kita menjadi makin 

teranyam dengan efesien.  

Riset dan penelitian mengenai fungsi hipokampus antara lain: 

- Laboratorium La Jolla, California yang meneliti sel sel  

hipokampus yang berlari lari di atas roda berputar, dua kali 

lebih banyak dibandingkan  degan tikus yang tidak berlari, 

diam dan merem saja di kadang 

- Dari London, dipaorkan adanya perubahan besar 

hipokampus pada sopir sopir taksi yang bekerja secara rutin 

menavigasi di Kota London.Dapat disimpulkan salah satu 

fungsi hipokampus berkaitan dengan kegiatan spasial, 

bertambah ukurannya karena perilaku dan intervensi dari 

luar.Cobalah kita renungkan implikasi fungsi hipokampus 

pada proses belajar – mengajar di perguruan tinggi pada 

umumnya dan fakulatas kedokteran khususnya. 

Salah satu indera utama kita adalah penglihatan dan setiap 

‘gambar’ – ‘peristwa’ – yang menyentuh retina mata impuls 

dikirim ke thalamus, dan relai informasi ke lobus oksipitalis 

otak, di mana informasi visual diproses. Kita juga sangat 

bergantung pada pengertian kita tentang pendengaran. Setiap 

kali suara ditangkap oleh telinga bagian informasi diproses 

melalui bagian dari thalamus ke kompleks pendengaran utama 

di otak, dimana ia  dapat di interpretasikan dan dikenali. Selain 

itu thalamus juga berfungsi dalam menentukan tingkat kesadarn  

kita; para ilmuwan telah menentukan bahwa thalamus memiliki 

peran dalam mengatur waktu kita tidur dan terjaga.Hal ini 
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membantu untuk menentukan tingkat aktivitas kita, kesadarn 

dan gairah  

Kalau ruang keluarga kita adalah cortex cerebri (tempat kita 

memahami dan memutuskan apa yang sebaiknya dilakukan), 

pintu gerbang atau teras rumah kita adalah thalamusnya 

Thalamus tertanam pada setiap belahan otak, jadi kita 

mempunyai sepasang thalamus satu di kiri dan satu di kanan. 

Thalamus adalah stasiun pemancar (relay station), seperti 

tersebut diatas untuk informasi dari empat pancaindera 

kita:penglihatan, pendengaran, perabaan dan pengepan. 

Saraf penghidu (penciuman) tidak melalui thalamus akan tetapi 

langsung ke pusat penciuman di kulit otak (cortex).Penciuman 

merupakan satu – satunya indra yang menghubungkan dunia 

luar (lingkungan hidup –‘ makrokosmos’) dengan dunia dalam ( 

diri kita,[melalui otak], ‘mikro-kosmos’), tanpa perantara , 

termasuk perantara yang disebut sinaps. 

Dopamine salah satu neurotransmitter – merupakan caraka yang 

penting . Message – berita akan terkumpul sebagai informasi 

baru yang dikirimkan dari neuron satu keneuron lainnya, sebagai 

aliran listrik yang kecil.Seperti halnya elektrisitas, pesan pesan 

ini perlu ‘dianyam’ – diikat untuk lebih mudah disampaikan, 

akan tetapi antara cabang cabang yang menghubungkan sel sel 

saraf itu terdapat . sinaps, dan tidak dijumpai wiring –ikatan 

disini, cara kimiawi – neurotransimiter akan mengambil alih 

untuk mengantarkan pesan ini ke neuron selanjutnya. Transmisi 

ini sangat penting bagi otak kita untuk memproses informasi 

baru. 

Otak kita akan melepaskan ekstra dopamine bila pengalaman 

kita menyengkan; begitu kita mendapatkan suasana emosi yang 

menyenangkan akan banyak dopamine yang disebarkan ke 

bagian otak, makin banyak neuron yang diaktifkan. Jadi 

pasokann yang besar tidak hanya meningkatkan kenyamanan 
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kita,akan tetapi juga meningkatkan  neurotransmitter lainnya, 

seperti acetylcholine, yang meningkatkan fungsi  ketanggapan, 

memori dan fungsi eksekutif di korteks prefrontal. 

Beberapa aktivitas, seperti bersosialisasi dengan teman, tertawa, 

aktivitas fisik, mendengarkan ceramah /kuliah / bimbingan yang 

diberikan dengan cara yang menyenangkan akan meningkatkan 

kadar dopamine, hal ini akan meningkatkan pembelajaran kita. 

Bagaimana Otak ‘Dikumpulkan’ – How Brains Are 

Assembled 

Semua istem saraf mempunyai dasar bangunan yang sama  (the 

same fundamental “bauplan”) ;harus ada unsur sensoriis yang 

merespons rangsangan dari luar, unsur motorik yang 

mencetuskan gerakan , dan unsur assosiasi yang 

menghubungkan sensorik dan motorik, yang kadang sederhana 

dan langsung dan kadang melalui jejaring yang komplek yang 

meekspresikan – menunjukan umpan balik dan fungsi 

pengulangan. 

Korteks merupalkan lapisan swl yang komplek yang melapisi 

permukaan otak, bagian otak  ini merupakan bagian yang terkait 

erat dengan fungsi kognisi. Bagian otak ini mengalami proses 

‘pematangan’ terakhir,”neokorteks” , memiliki bagian bagiann 

terpisah untuk fungsi sensorik, asosiasi dan motorik. 

Sinyal ,kemudan, langsung di neokorteks sensori   asosiasi  

motorik 

Nilai pokok susunan ini memungkinkan organism hidup untuk 

secara konstan mengetahui perubahan lingkungan ( sensori) dan 

melakukan adaptasi melalui gerakan fisik (motorik), baik dalam 

hal mengorganisasikan dan merencanakan  gerakan atau dikenal 

sebagai perilaku ( assosiasi). 
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Pada otak manusia, unsur assosiasi merupakan bagian terbesar 

neokorteks.Faktanya, didapatkan dua daerah korteks asosiasi 

yang besar, yang masing masing mempunyai fungsi yang 

beberda. Bagian korteks yang pertama terletak di separuh 

neokortek bagian belakng, dengan berbagai aspek masukan 

sensori satu dengan lainnya  -- misalnnya , bentuk dan warna 

Asosiasi, hubungan ini penting untuk pemahaman kognitif, 

tetapi tidak perlu dilakukan dengan cepat dan kenyataannya , 

pemahaman pada masalah yang belum diselesaikan  

membutuhkan waktu untuk asosiasi sehingga menjadi lebih 

nyata/pasti.Hal ini sering terjadi waktu periode refleksi atau 

bahkan waktu tidur, bila aktivitas sensorik dan motorik 

minimum. Seiring dengan waktu , pemahaman dan perubahan 

assosiasi kita berubah dan tumbuh. 

Daerah korteks asosiasi yang kedua korteks asosiasi berada di 

bagaian frontal otak, dan bagian ini mengemban asosiasi yang 

disadari dan memanipulasi pengalaman memori dan sensori, 

fungsi yang diperlukan memecahkan permasahan dan aktivitas 

kreatif.Aspek dasar kemam-puannya untuk merencanakan 

tindakan yang dirancang untuk tujuan tertentu. Jadi korteks 

asosiasi neokorteks ini mengirimkan isyarat / sinyal ke daerah 

motorik, yang maan neuron neuronnya yang  langsung 

berhubungan dengan otot otot tubuh, untuk mengontrol gerakan 

(aksi). Selain ke empat daerah  neokorteks ini, didapatkan pula 

satu ‘bangunan’ lain yang merupakan bagian dasar bauplan yang 

penting.Neuron ini tidak merupakan bagian dari sense-

association-act package (action); fungsinya untuk memodifikasi 

sinyal, membuat beberapa sinyal lebih frekuen dan /atau 

mengurangi frekuen sinyal, dan juga memperpanjang waktu , 

dan sebagainya.Sel sel ini merupakan neuron yang mengantar 

bahan bahan kimiawi.Mereka akan mengaliri neuron kortikal 

dengan bahan kimia yang menimbulkan perubahan 

sinyal.Perubahan ini lebih lambat dari sinyal normal, dan bahan 
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kimia ini kadang dinamakan slow neurotransmitter 

(neurotransimeter lambat). Mereka telah lama didapatkan 

(ancient), pada waktu evolusi dan pada saat ini sering dikaitkan 

dengan emosi: misalnya adrenalin, dopamine dan serotonin, 

seperti telah disebutkan diatas. 

Belajar dan Perubahan Otak 

Pernyataan bahwa belajar adalah suatu perubahan bukan hanya 

merupakan suatu  kiasan; ini merupakan penyataan fisikal. Otak 

mengalami perubahan bila kita belajar. Perubahan ini telah 

dibuktikan pada banyak organisme, dang juga penelitian yang 

membuktikan adanya perubahan pada neokorteks manusia bila 

belajar. Pada umumnya terjadi kenaikan kepadatan didaearh 

senoris neokorteks, daerah untuk gerakan, yang terbukti bila 

manusia belajar bermain sulap. Densitas ini akan berkurang 

bilaman ornag /individu tidak menggunakan ketrampilan 

menyulap: “Use it or lose it” Draganski dkk,2004 

Contoh diatas dan berbagai percobaan membuktikan bahwa 

makin bertambah banyaknya isyarat /sinyal yang diterima sel 

neuron akan menimbulkan makin banyak pertumbuhnya cabang 

, yang akan menambah kepadatan bahan bahan seluler dan 

meningkatkan kemampuannya untuk berhubungan dengan 

neuron lainnya – untuk membentuk lebih banyak sinaps. 

Perubahan ini hanya terjadi pada bagian otak yang sring 

digunakan; dan ini diakibatkan karena ‘letupan’ berulang 

(repeated firing) pada neuron tertentu dalam pengalaman 

belajar, dan juga adanya neuron kimiawi sekitar neuron ini 

Empat Pilar. Perubahan alamiah yang dibahas saat ini 

menyatakan bahwa kemungkinan belajar merupakan penguatan 

daerah neuron yang kuat dan sebanding dengan jumlah 

pembelajaran yang dilakukan. Makin banyak daerah korteks 

digunakan,makin banyak pulanperubahan yang terjadi.Jadi, 
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pengalaman belajar hendaknya dirancang untuk menggunakan 

empat daerah utama neokorteks (sensori, back-intergrative, front 

–intergrative, dan motorik). Hal ini merupakan identifikasi 

empat pilar dasar dari pembelajaran: gathering 

(mengumpulkan), reflecting (merefleksikan), creating 

(menciptakan) dan testing (menguji). 

- Gathering Data. Mendapatkan informasi 

merupakan suatu hal penting dalam pemelajaran; 

dan ini sangat dasar bila dibandingkan dengan 

pilar lainnya dan kadang sering dilupakan. Salah 

satu bukti di sekolahan atau situasi pembelajaran 

lainnya bahwa mendapatkan informasi adalah 

merupakan tujuan utama.Hal ini menimbulkan 

asumsi bahwa belajar lebih baik bila materinya 

diberikan secara penuh sesuai dengan kontennya. 

Perlu difahami bahawa mengumpulkan data 

tidak segera harus dipahami; data akan dikirim ke 

neokorteks sensori hanyalah sebatas data dan 

tidak mempunyai arti yang bermakna. 

Pembelajaran tidaknya equal dengan koleksi 

data. Akan tetapi perlu untuk mengumpulkan 

data, setiap aspek sensorik memiliki nilai 

tersendiri. Penglihatan –vision- merupaka 

sesuatu yang paling ‘kuat’ – powerful, yang 

memberikan kita masukkan spasial yang tepat 

pada obat di sekeliling kita, dan ‘mempetakan’ 

obyek tersebut pada neokorteks.Peta ini menjadi 

bahan bayangan yang kemudian di-

‘terjemahkan’ – dengan bahasa , yang didasari 

dengan kognisi dan fikiran. Ini juga memberikan 

informasi kasar pada kita tetang lokasi. Data 

auditorius – pendengaran merupakan inti bahasa, 

yang mempunyai content kognisi dan emosi. 

Perabaan mensubtitsi penglihatan, sehingga kita 
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dapat mengkreasi peta tentang apa yang dapat 

kita raba, kita capai , sehingga kita dapat 

mengatakan tekstur, kekenyalan, keras atau 

tidak, dan sebagainya. Pembaun dan pengecapan 

memberikan informasi qualitative yang 

dirasakan melalui system emosi kita. Manis, 

asam, harum dan bau busuk merupakan 

pengalaman yang mencetuskan dalam tubuh kita 

yang kemudian diterjemahkan sebagai perasaan. 

Perasaan ini menjadi bagian dari data sensoris 

danmemperkayanya, menimbulkan respos 

emosional 

- Reflection. Data baru akan mengalir dari 

neokorteks sensoris ke daerah asosiasi dibagian 

belakang otak. Pada wakti mengalir, sedikit demi 

sedikit data mengumpul dan menjadi besar, 

banyak dan menjadi bayanga yang bermakna. 

Didapatkan hierachi alamiah pada daerah kortek 

ini, dengan daerah bawah merefleksikan data 

sedikit demi sedikit, kemudian menjadi lebih 

banyak, lebih besar.Melalui asosiasi ini kita 

dapat mengkategorikan dan membuat label 

obyek dan aksi dan meng-identifikasi keterkaitan 

spasial yang tidak terpisahkan. Pada akhirnya, 

hubungan fisik ini merupakan sumber hubungan 

keterkaitan (relation-ship) secara umum. 

Misalnya, daerah korteks –intergratif bagian 

belakang akan disibukkan dengan 

memperkirakan obyek yang relatif  berharga, 

pengalaman dan orang. Kuputusan pertimbangan 

ini berdasarkan pada hubungan spasial dalam 

suatu rasa metamorfosa (misalnya , dimana yang 

terletak dimuka ?) 
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Asosiasi terjadi diantara memori dan juga 

diantara unsur unsur data sensoris.Jadi 

pemahaman ini tergantung pada hubungan antara 

peristiwa baru dan peristiwa yang lalu. Kejadian 

/ peritiwa yang lebih lama dimungkinkan untuk 

ditaraik kembali, yang mempunyai arti yang 

lebih berarti.Hal ini dapat mempunyai positif dan 

negative ; bila peserta didik dewasa telah 

mengalami “trauma’ bila dikatakan mereka 

“tidak dapat memahami pelajarannya” – 

misalnya sang staf membentaknya: “Dasar otak 

udang1”, hal ini menyebabkan hambatan 

emosional untuk belajar lebih baik.Sisi positif, 

misalnya dengan melakukan bimbingan untuk 

membesarkan hati sang pelajar dengan 

menggunakanpengalaman yang kurang 

mengenakkan dengan dasar refleksi buah 

fikirannya dan menganalisa lebih lanjut, 

sehingga anak didik dapat me-“reframe” ( 

menemukan pengertian baru) dari 

pengalamannya .  

Saya masih ingat, pada tahun tahun awal 

pendidikan di disiplin Neuropsikatri, waktu 

bekerja diruang, pernah berbuat “sangat bodoh”; 

seorang pria dengan katotonia (menurut pendapat 

saya), saya lakukan electroshock therapy dan 

akhirnya pasien tersebut meninggal, Dr Kohar 

(Kho King Hay) SpSJ, dengan sabar 

mengatakan:” Mas Troeboes , lain kali hati-hati, 

pasien dengan gambaran katatonia, belum tentu 

Schizophrenia, coba lain kali bedakan dengan 

gangguan neurologis, maka sebaiknya periksalah 

lebih dahulu keluhan dan gejala neurologisnya 

secermat mungkin, baru bila tidak didapatkan 
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bolehlah kita berfikir ke arah kelainan jiwanya 

”Kemampuan kita untuk memahami informasi 

baru sangat tergantung dengan  apa yang telah 

kita “rakit”di kortek asosiasi bagian belakang. 

- Creating. Aliran arti yang bermakna atau hanya 

secuil data sensoris dari korteks asosiasi  bagian 

belakang ke korteks asosiasi bagian depan 

mendasari fikiran dan perencanaan yang disadari 

dan ini yang disebut dengan working memory   

- Testing. Menguji teori kita adalah suatu langkah 

akhir dalam pembelajaran. Pemeriksaan harus 

aktif, harus menggunakan otak motorik.Teori 

harus diuji dengan tindakan – aksi dalam usaha 

melengkapi pembelajaran – dalam menemukan 

bagaimana kita memahami kenyataan . Jika tidak 

hal itu masih lambat, “merely received into the 

mind without being utilized, or tested , or thrown 

in fresh combination” 

Menuliskan idea dan membahas tentang hal 

tersebut juga merupakan bentuk dari pengujian 

aktif . Hal tersebut merupakan tindakan fisik 

yang menghasilkan isyarat /sinyal dari otak 

motorik, ang kemudian dirasakan oleh 

tubuh.Perubahan idea mental ini kedalam 

peristiwa fisik, merupakan perubahan abstrak ke 

kedalam pengalaman yang sesungguhnya, jadi 

akan melanjutkan siklus pembelajaran. 

Dasar Emosional – Emotional Foundation. Telah 

diterangkan , semua daerah neokorteks teranyam dalam 

sutau network dengan neuron lain yang mensekresi 

kimiawi emosi. Badan sel dari neuron neuron ini terletak 

didaerah otak yang kuno, batang otak, akan tetapi cabang 

cabangnya meluas kesmua bagian neokorteks. Sistem 
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emosi adalah kuno, akan tetapi mereka memberikan 

pengaruhnya secara luas di otak modern. 

Emosi merupakan dasar dari pembelajaran; kimiawi 

emosi bertindak dengan memodifikasi kekuatan dan 

kontribusi pada setiap sikuls belajar.Dampaknya 

langsung ke system isyarat pada  setiap neuron yang 

terlibat.Misalnya, pada korteks auditorius ma-nipulasi 

kimiawi emosi mengakibatkan remodeling terhadap 

nada yang tinggi dan rendah .  

Opening the Window of Wisdom  - Membuka Jendela 

Kearifan 

Jelas bahwa jendela pembelajaran akan ‘menutup’ bila kita 

menjadi dewasa.Misalnya, baik perkembangan daerah visual 

dan berbahasa otak akan melambat. Bagaimanapun juga, sifat 

alamiah neurologi pembelajaran tidaklah terbukti bahwa usia – 

penuaan tidak menghambat pembelajaran;jadi untuk menjelang 

lanjut usia  jendela kearifan – wisdom- mulai terbuka. 

Hal ini berdasarkan pada idea – pendapat bahwa pebelajaran 

merupaka suatu proses modifikasi berkelanjutan  tentang apa 

yang telah kita ketahui; padangan konstruktivist ditegaskan juga  

pada penelitian penelitian  neurosains. Perubahan di sinaps 

terjadi bila neuron sangat aktif dan  dibanjiri dengan kimiawi 

emosi. Dengan pengalaman jejaring kita menjadi makin 

komplek  - makin padat – sebagai telah digambarkan pada 

penelitian mengenai bermain sulap tersebut diatas 

.Kompleksitas neurologi dapat menjadi komponen dari wisdom 

– kearifan.Hal ini merupakan bentuk biologis dari ilmu 

pengetahuan , dan makin komplek pengetahuan kita  makin 

arieflah kita. Wisdom – kearifan sulit untuk diberi batasan; 

cobalah artikan pendapat Confucius, “ To know that you know, 

and that you do not know what you you do not know, that is true 

wisdom”- Sulit kan?.Akan tetapi kita harus membedakan antara 
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knowledge dan wisdom, demikian pesan Sandra Carey: “Never 

mistake knowledge for wisdom.One help you to make a living ; 

the other helps you make a life” 

Pada saat ini dengan pendekatan neurosains sedang merupakan 

upaya untuk mengetahui jejaring system saraf yang berfungsi 

untuk wisdom. Thomas W Mecks, Dilip V Jeste,2009 dalam 

tulisannya dalam ARC Gen Psychiatry vol 66 ( NO.4) ,April 

2009, yang berjudul Neurobiology of Wisdom, menyebutkan 

kemungkinan lokalisasi tugas – tugas  kognisi atau emosi yang 

relevant utk wisdom antara lain: korteks cingulate anterior, 

korteks cingulate posterior, korteks prefrontal lateral 

/dorsolateral, korteks prefrontal medial/ventrolateral, korteks 

orbitofrontal, amigdala dan nucleus accumbens /striatum dengan 

neurotransmitter yang terlibat antara lain dopamine, serotonin, 

vasopressin, oxtocyn, dopamine, serotonin dan norepheniphrine. 

Catatan untuk Sang Mursid  

Sebagai seorang mursid pada murid, anak didik dewasa 

(androgogi), kita seharusnya merenung, merevisi, meninjau 

kembali, mawas diri peranan kita dan mempratikan  dan mem-

pelajari tentang dasar dasar biologi pembelajaran. Menurut saya 

yang paling utama ialah memberikan contoh – laku yang baik 

pada para anak didik. Bukankah seperti ucapan Ronggo-warsito 

:“Ngelmu iku kantine nggango Laku”; karena anak didik hampir 

selalu memperhatikan tindak tanduk kita sehari hari. 

Staf pengajartidak dapat memberikan ideanya pada para peserta 

didik dewasa, seperti memberikan hadiah ulang tahun , atau 

dengan teacher – learned centre. Cobalah kita mem-berikan 

pengalaman baru, pengalaman yang dirancang secara terampil 

yang bertujuan untuk mencetuskan idea dan teori pada anak 

didik , yang nantinya dapat digunakan sebagai suatu 

pengetahuan yang berarti untuk ‘ make a living’ dan kemudian 

juga ‘make a life‘. Lets make life not just a living !!!.; atau secara 
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singkat kita dapat memberikan nasaehat :”Transform Our Life, 

Help Other, Stay Positive. 

Active Learning – Belajar Aktif 

Penelitian neurosains membuktikan bahwa upaya secara aktif 

diperlukan didalam pembe-lajaran. 

Apakah kiranya yang maksud “Active Learning”? – kebanyakan 

batasan mengenai belajar aktif ini didasari dengan dua 

komponen kunci “doing” – melakukan dan “reflecting” – 

merefleksikan. Definisi yang sering digunakan untuk 

menjelaskan active learning dikemukakan oleh Bonwell dan 

Eison, 1991: “involving students in doing things  and  thinking 

about what they are doing”. Mereka, menekankan bahwa para 

pelajar harus meningkatkan aktivitasnya pembelajaran dengan 

membaca, menulis, berdiskusi atau memecahkan permasalahan.  

Dengan batasan active learning yang dikemukakanya , Bonwell 

dan Eison , mengatisipasi beberapa penelitian neurosains baru  

yang dilakukan oleh Leamnson , 1999 dan lain lainya. 

Leamsons, 1999 memberikan definisi belajar merupakan 

stabilisasi melalui pengulangan penggunaan berkali kali – 

learning as stabilizing through repeated use. 

Perubahan koneksi neuronal yang mendasari proses belajar tidak 

akan terjadi bilamana aktifitas pembelajaran tidak dilakukan 

secara aktif. .Jadi sinaps para pe-lajar harus diaktifkan, dan 

bukan hanya ‘menerima’ saja. Seharusnya dilakukan ‘learners – 

centered teaching. Zull,2011, memberikan batasan sebagai 

berikut:” education as ‘lifelong learning built on experience’.  

Seperti hal yang dikemukakan oleh Bonwell dan Eison,1991, 

Zull menekankan pengertian “doing” akan tetapi dia 

menggunakan istilah “action”, yang menyatakan nilainya pada 

“apa yang diterima tentang tindakannya (aksinya) dalam 
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pembelajaran – “what the learner perceives about his or her 

own actions” 

Zull, menggunakan istilah “metacognition” untuk menggaris 

bawahi kebutuhan pelajar untuk memirkan tentang apa yang 

telah dilakukannya.Metakognisi merupakan ‘jantung’ dari 

semua pembelajaran‘ the ultimate outcome of the journey [from 

brain toward mind] is to understand our understanding’  

Belajar adalah suatu proses yang memadu perubahan , yang 

terjadi akibat  pengalaman  dan meningkatkan potensial untuk 

meningkatkan penampilan dan pembelajaran selanjutnya. 

Prince,2004, menekankan sbb: 

In practice , active learning refers to activities that are 

introduced in classroom.The core elements of active 

learning are student activity and engagement in the 

learning process.Active learning isoftn contrasted to the 

tradiotional lecture where students passively receive 

information from the instructor. 

Brain – Based Learning adalah suatu Active Learning, 

pelajar/anak didik dilibatkan dalam mem-pelajari bahan bahan 

pembelajaran. Pelajaran dirancang dikembangkan mem-punyai 

makna  untuk para pelajar dan dikaitkan dengan situasi 

kehidupan sehari hari. Brain based learning akan mengakibatkan 

perolehan memori yang lebih banyak yang disebabkan karena 

informasi yang diterima lebih banyak 

Penelitian imajing terkini juga membuktikan plastisitas kortikal 

akan bertambah akibat aktivitas ini, dan pembelajaran aktif ini 

juga memperkuat hubungan neuronal korteks yang mendasari 

reorganisasi kortikal dalam jumlah besar.Penelitian ini  juga  

memperkuat pendapat mengenai pembelajaran aktif, seperti 

telah disebut oleh Prince,2004.Dalam istilah pendidikan, hal ini 

menyatakan bahwa duduk manis, pasif pada waktu 



49 
 

mendengarkan kuliah tidak perlu atau kurang bermanfaat dalam 

pembelajaran. Sebaliknya, usaha secara aktif dengan bahan 

bahan edukasi didalam atau diluar sekolah akan mensupport 

pembelajaran. 

Prinsip - Prinsip Brain Based Learning 

Oktober 1990, Renata Nymmela Caine dan Geoffrey Caine, 

membuat makalah yang berjudul; ”Understanding a Brain – 

Based Approach to Learning and Teaching”, yang akan saya 

sampaikan di pertemuan  Tribute Lecture XIV – Tribute to: Prof 

HRM Soejoenoes, dr Neuro-psikater. 

Prinsip prinsip yang dikemukakan oleh kedua penulis ini cukup 

sederhana dan ‘bernuasa’ neurosains, yang dapat diterapkan 

pada pendidikan, yang mungkin dapat berubah metoda 

pembelajaran tradisional yang ada (catatan: perubahan metoda 

telah pula dilakukan di FK UNAIR dengan PBL ,dsb)  

Oktober 2004, diselenggarakan pertemuan di Dharmala, India 

oleh para ahli yang menekuni riset-riset otak, dikediaman Dalai 

Lama. Menurut Dalai Lama, otak bukanlah elemen tubuh yang 

statis, yang sudah jadi sehingga tidak bisa berubah dan ini 

disetujui oleh periset yang meneliti soal tersebut, Timbulah 

pengertian mengenai neuroplastisitas, adalah kemampuan sel sel 

saraf untuk mengubah diri. Ini adalah soal kapasitas otak untuk 

berubah , baik karena pengaruh sengaja dari luar maupun karena 

perubahan metabolism otak. Potensi otak untuk berubah sangat 

tak terbatas, bahkan dikatakan tidak terukur  

“ ….otak dapat berubah pada usia berapapun, sejak lahir sampai 

akhir kehidupan. Otak dapat berubah secara positif jika 

dihadapkan pada lingkungan yang diberi rangsangan.Sebaliknya 

, otak dapat menjadi negative jika tidak iberikan rangsangan, 

demikianlah pernyataan Prof Marian C. Diamond. Penjelasan 

Prof Diamond ini menumbangkan mitos – mitos  yang selama 



50 
 

berabad – abad yang dipercayai baik oleh pakar ilmuwan 

maupun orang awam; bahwa otak sepenuhnya ditentukan secara 

genetis, karena keturunan dan mitos otak akan mengkerut dalam 

perjalanan waktu karena penuaan. 

Dengan sendirinya proses neuroplastisitas ini perlu difahami 

dalam proses belajar – mengajar dengan caraasih – asah – asuh 

dapat kiranya kita mengetrapkan Brain Based Learning dan 

Brain Based Teaching. 

Prinsip Pertama: Otak adalah Prosesor Paralel –“The Brain 

Is a Parallel Processor” 

Otak dengan mudah melakukan fungsinya secara simultan, 

karena otak kita  mempunyai poten-si yang tak terbatas, 

demikian pendapat Pasiak T, 2008 dalam bukunya ‘ Unlimited 

Potency of the Brain’ . Fikiran ,emosi, imaginasi dan  kedaan 

yang mudah terpengaruh (predisposition) bekerja secara 

serentak.Mereka akan berinteraksi dengan proses otak lainnya 

seperti pengetahuan tentang mempertahankan kesehatan, 

kehidupan social, kultural maupun spiritual 

Implikasi untuk pendidikan. Seperti halnya otak, good teaching 

– kegiatan belajar –mengajar yang baik hendaknya harus 

dilakukan seperti waktu memimpin orchestra yang besar, yang 

melibatkan semua dimensi fungsi otak berdasakan teori dan 

metodologi, sehingga akan menghasilkan ‘suara’, ‘irama’ yang 

hormonis. Perlu disadari tidak ada satu metoda atau teknik 

kegiatan belajar yang adequate yang cukup baik untuk 

melibatkan berbagai variasi fungsi otak untuk menerima aktitas 

belajar - mengajar yang diberikan oleh pengajarnya. Untuk itu 

para pengajar harus memhami berbagai metoda dan pendekatan 

‘brain- based teaching’. Merancang kegiatan belajar mengajar 

yang melibatkan otak emosional, social,kognitif , kinetis dan 

reflektif, demikian tulis Barbasa K. Given, 2007 
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Demikian pula Jalaludin Rakhmat, 2010, dalam kata pengantar 

bukunya yang berjudul ‘ Belajar Cerdas ‘ – Belajar Berbasiskan 

Otak , mengutip butir keempat dan kelima dari wawasan 

almamater Muthahari ( SMU Muthari yang dipimpinnya) 

sebagai berikut: 

 Belajar yang efektif hanya terjadi dalam suasana yang 

menyenangkan dan kegiatan  

 Setiap orang harus berusaha menghargai kebaikan orang 

lain dan menutupi keburukannya 

Supaya murid menyenangi proses pembelajaran, para pengajar 

harus mempraktektikan zikir mapemikul arasy, ”Subhaana 

man azharal jamiil wa sataral qabliih’ – Mahasuci Dia yang 

menampakkan yang indah –indah dan menyembunyikan yang 

buruk.  

Mereka tidak boleh menjatuhkan harga diri peserta didik, kalau 

mereka belum berhasil dalambelajarnya; tetapi begitu mereka 

berhasil , pengajar harus memberikan apresiasi yang tulus, kalau 

perlu merayakannya . 

Demikian pula para peserta didik hendaknya tidak lupa berdoa: 

 Ya Allah 

 Sehatkan tubuhku 

 Cerdaskan otakku 

 Bersihkan hatiku  

 Indahkan akhlakku 

Prinsip Kedua: Belajar melibatkan Seluruh Proses Fisiologi 

– “ Learning Engages the Entire Physiology” 

Seperti halnya jantung, hati atau paru, otak kita merupakan 

organ yang secara fisiologik sangat sangat kompleks. Belajar 

adalah sesuatu hal yang alami, sebagaimana waktu kita bernafas, 
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dapat dihambat atau dapat pula di fasilitasi. Pertumbuhan 

neuron, memakmurkannya, dan interaksi sinaps terkait dengan 

persepsi dan interpretasi pengalaman. Stres dan ancaman dapat 

mempengaruhi otak, dan ini dipengaruhi oleh berbagai keadan, 

kedamaian, tantangan, kebosanan, kebahagian, perdebatan dan 

keributan. Kenyataannya, “wiring” actual otak di-pengaruhi 

oleh sekolah, pendidikan dan pengalaman hidup. Apapun yang 

kita alami akan mempengaruhi fungsi fisiologi yang berdampak 

pada kapasitas kita untuk belajar. 

Implikasi untuk pendidikan. Pembelajaran bebasiskan otak, 

harus mencakup, mengkorporasikan manajemen stress, nutrisi, 

latihan, edukasi obat obatan dan seluruh facet kesehatan terhdap 

proses pembelajran. Belajar dipengaruhi oleh perkembangan 

alamiah tubuh dan otak. Berdasarkan  riset otak, misalnya, dapat 

terjadi lima tahun maturasi diantara setiap “average” children. 

Ukuran perolehan berdasarkan usia kronologis kurang tepat. 

Prinsip Ketiga: Mencari Makna adalah Pembawaan Sejak 

Lahir -“The Search for Meaning is Innate”  

Pencarian makna (membuat kenyataan pengalaman hidup kita) 

adalah merupakan dasar dan berorientasi untuk penyelamatan 

diri, merupakan tugas otak manusia). Otak perlu dan mencatat 

secra serentak (simultan) secara automatis dalam pencarian dan 

merespons stimuli  yang datang. Kedua proses ini terjadi setiap 

waktu baik dalam keadaan terjaga  dan bahkan kadang dalam 

waktu tidur. Penelitian otak lainnya juga menyetujui ide bahwa 

manusia adalah mahkluk ‘pencari arti’ –“meaning makers”. 

Pencarian makna ini tidak dapat dihentikan, hanya dapat 

disalurkan dan di fokuskan. 

Implikasi untuk pendidikan. Pembelajaran berbasiskan otak 

harus membuat lingkungan pem-belajaran yang bernuasa stabil 

dan familiar. Pada waktu bersamaan , memungkinkan untuk 

memenuhi hasrat keinginan tahu otak dalam pencarian sesuatu 
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hal baru, baik dalam penemuan dan tantangan. Program yang 

diberikan pada gifted children  menggambungkan lingkungan 

yang ‘kaya’ arti, komplek dan tantangan yang berat. 

Kebanyakan metoda kreatif  yang digunakan untuk 

pembelajaran pada gifted students hendaknya diberikan pada 

semua peserta didik. 

Prinsip Keempat: Pencarian Makna diusahakan melalui ‘ 

Pemberian Contoh”- The Search for Meaning Occurs 

Through(“Patterning “). 

Sejalan dengan itu, otak para saintis dan artis, berusaha untuk 

mengamati, melihat dengan jelas dan memahami contoh (pola) 

yang dapat dimengerti yang mereka fikirkan dan memberikan 

ekspresi unik dan pola yang kreatif, sesuai apa yang difikirkan. 

Pembuatan desain terhadap pola yang diamati  dan dibuat, otak 

akan menolak. Sesuatu yang tidak berarti itu, berarti  kita 

mengisolasi kepingan informasi yang tidak ada hubungannya 

dengan sesuatu yang berarti pada anak didik tertentu. Bila 

kapasitas alami otak  dapat mengintergasikan informasi  yang 

dapat diterima dan diberikan  pada pembelajaran, sejumlah besar 

informasi yang tidak ada hubungannya atai informasi yang 

sembarangan dan aktivitas dapat ditampilkan dan 

diasimilitasikan. 

Implikasi untuk pendidikan. Anak didik dipolakan pada setiap 

saat dengan satu cara atau cara lainya. Kita tidak dapat 

menghentikannya, akan tetapi dapt memberikan pengaruh 

arahnya. Day –dreaming merupakan salah satu pembentukan 

pola, sehingga permasalahnnya ialah pemecahan masalah dan 

cara berfikir yang kritis.Meskipun demikian, kita dapat memilih 

apa keinginan para anak didik dalam pemebelajaran, kita 

hendaknya dapat mempertajam pola, informasi saat ini yang 

memungkinkan otak untuk dapat menyaring, mengekstraksi 

polanya. Dalam proses belajar–mengajar hendaknya lebih 
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efektif, anak didik seharusnya dapat mengkreasi pola yang 

berarti dan yang diperlukan untuk dirinya sendiri. Cara 

pembelajaran ini , telah dikenal dalam pembelaran dan 

bimbingan pendekatan berbahasa., pembelajaran tematik, 

intergrasi kurikulum dan pendekatan yang relevan dalam 

pembejaran. 

Prinsip Kelima: Emosi sangat perlu didalam pemberian 

contoh –“ Emotions Are Critical to Patterning” 

Apapun yang kita pelajari dipengaruhi  dan diorganisir oleh 

emosi dan mind-sets yang mecakup harapan, bias personal, self 

–esteem dan yang diperlukan dalam social interaksi. Jadi emosi 

dan kognisi tidak dapat dipisahkan.Emosi juga diperlukkan oleh 

memori, karena mereka mem-fasilitaai gudang dan pemanggilan 

kembali informasi. Dampak emosional pada setiap pembejaran 

atau pada pengalaman hidup dapat berlanjut bergema lama 

sesudah suatu kejadian yang spesifik terjadi . 

Implikasi untuk pendidikan. Pengajar seharusnya memahami 

bagaimana perasaan  dan sikap (attitude) anak didiknya, dan 

dilibatkan dalam proses pembelajarannya  dan akan menentukan 

masa depan pembejarannya.Mereka harus menyadari bahwa 

iklim emosional  sangat membantu dan  ditandai dengan adanya 

mutual respect dan peneimaan.Pendekata kooperatif terhadap 

bantuan pembejatan ini harus ditingkatan. Anak didik dan 

pengajar dalam  dugaan ini. Refleksi anak didik dan pengajarnya 

dan pendekatan metakognisi hendaknya diupayakan .Warna 

emosional hubungan pendidik – anak anak disik tergantung 

bantuan dari pendidik, administrator dan anak didik 

Prinsip Keenam: Setiap Otak secara Simultan Menerina dan 

Mengkreasi Sebagian danKeseluruhan-” Every Brain 

Simultaneously Perceives  and Creates Parts and Wholes” 
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Walaupun adanya bukti bahwa adanya lateralisasi otak, yang 

berarti ada perbedaan antara belahan otak (hemisfere) kanan dan 

kiri, hal itu bukanlah sesuatu yang sangat berarti.Pada individu 

yang sehat kedua hemisphere tersebut, tidak dapat dipisahkan, 

tidak boleh diabaikan pada waktu individu tersebut 

‘berhubungan’ dengan kata kata, matematika , music atau 

kesenian. Nilai dari doktrin “dua – otak” dibutuhkan oleh 

pengajar, bahwa otak memang mempunyai dua belah otak yang 

bekerja secara simultan (bersamaan) untuk mengorganisasi 

informasi.Salah satu belahan otak mereduksi informasi menjadi 

bagian –bagian ; dan belahan otak lainnya mengamati dan 

merangkum keseluruhan informasi atau sederetan dari 

keseluruhan informasi  

Implikasi pada pendidikan. Seseorang akan mengalami 

kesulitan belajar bila sebagian atau keseluruhan informasi 

diabaikan. Kegiatan belajar-mengajar yang baik akan 

mmbangun pemahaman dan ketrampilan sepanjang waktu 

karena belajar  merupakan kumulasi dan perkembangan. 

Bagaimanapun, bagian pembelajaran dan keseluruhan 

pembelajaran secara kon-septual saling mempengaruhi, dan 

kemudian akan memberikan makna .Misalnya kosa kata 

(vacobulary) dan gramatika (grammar)  dapat dipahami dan 

dikuasai bila disatukan dengan be-nar, penggunaan keseluruhan 

berbahasa. Demikian juga,  tanda = dan prinsip saintifik akan 

berguna bila digunakan dalam konteks sains 

Prinsip ketujuh: Pembelajaran Melibatakan Atensi yang 

terfokus dan Persepsi Perifer -“Learning Involves Both 

Focused Attention and Peripheral Perception” 

Otak menyerap informasi baik yang disadari dan yang perlu 

membutuhkan perhatian; dan kemudian juga menyerap 

informasi atau sinyal yang terletak diluar focus atensi. Mungkin 

merupakan stimuli yang sering dikatakan sebagai “out of the 



56 
 

side of the eye”, misalnya dinding ruang kelas /kuliah yang tidak 

menarik. Stimuli perifer juga dapat merupakan cahaya yang 

terlalu terang atau sinyal ringan lainnya yang ‘tertangkap’ atensi 

akan tidak dicatat secara sadar (misalnya senyuman atau 

perubahan sikap tubuh). Hal ini berarti otak merespon 

keseluruhan sensoris pada waktu proses belajar – mengajar atau 

pada waktu terjadi komunikasi. Salah satu prinsip dasar  yang 

perlu difahami adalah setiap stimulus (rangsangan) akan diberi 

sandi, dihubungkan dan di beri symbol (tanda)  oleh otak.Setiap 

suara (mulai dari kata sampai suara sirene ) dan setiap sinyal 

visual ( mulai layar tanpa warna sampai telunjuk yang 

diacungkan) akan dikemas dengan penuh arti .Informasi perifer 

bertujuan untuk memfasilitasi pembelaran. 

Impilkasi pada pendidikan.Pengajar hendaknya dapat dan harus 

mengorganisasikan materi / bahan yang berada diluar focus 

atensi anak didik.Sealin itu yang ada hubungannya dengan 

suara, suhu dan sebagainya, persepsi perifer termasuk ilustrasi, 

peta, dan hasil hasil kesenian. Salah satu sains educator 

menyarankan pengajar untuk menggantian tampilan tampilan 

gambar atau  hasil kesenian untuk dapat merubah suasana 

pembelajaran, supaya anak didik tidak merasa bosan.Musik juga 

merupaakn hal penting yang akan meningkatkan dan 

mempengaruhi perolehan informasi. 

Sinyal yang halus, lembut dari pengajar juga akan 

mempengaruhi proses belajar mengajar, keadaan kita, misalnya 

warna kulit kita (misalnya make – up yang berlebihan) , 

ketegangan dan sikap tubuh, tarikan nafas, gerakan bola mata 

dan sebagainya. Pengajar hendaknya dapat memperlihatkan, 

menunjukkan autusiasmenya dalam memberikan pembelajaran 

dan pelatihan, sehingga sinyal (isyarat) yang tidak disadari ini 

mempunyai nilai yang berarti  dan penting apa yang perlu 

difahami. Lozanov, 1978, memberikan istilah “double 

planesess” untuk menggambarkan kesepadanan keadaan 
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internal dan eksternal seseorang – yang sangat diperlukan dalam 

mempraktekan  apa yang kita ajarkan dan mengekspresikan 

sesuatu yang  berguna dan bukannya sesuatu yang ‘menakutkan’ 

anak didik. 

Prinsip kedelapan :Pembelajaran Selalu Melibatkan Proses 

yang Disadari dan Tidak Disadari -“Learning Always 

Involves Conscious and Unconscious Process” 

Kebanyakan sinyal yang kita terima dari perifer (panca indera 

kita) diterima oleh otak tanpa kita sadari dan berinteraksi 

ditingkat tanpa sadar.Sesudah masuk ke otak, informasi ini 

secara sadar yang kemudian akan mempengaruhi motivasi dan 

keputusan. Jadi, kita mengingat apa yang kita alami, tidak hanya 

apa yang kita dengar. Pembelajaran hendaknya di desain , 

dirancang sede-mikian rupa sehingga peserta didik mendapatkan 

keuntungan maksimal dari proses yang tidak disadarinya.Hal ini 

sebagian diterima oleh proses perifer dan sebagian lagi 

dilakukan dengan memberikan instruksi 

Implikasi pada pendidikan 

Sejumlah besar upaya yang digunakan dalam pembelajaran dan 

belajar yang digunakan karena peserta didik tidak mengetahui 

secara adekuat belajar dari pengalamannya.”Active processing” 

– belajar secara aktif memungkinakan para peserta didik untuk 

mengulangi bagaimana dan apakah ang telah dipelajarinya , 

sehingga mereka dapat memulai memberi muatan pem-be-

lajarannya dan mengembangkan pembelajaran yang berate bagi 

dirinya.Hal ini merujuk pada aktivitas metakognitif – misalnya , 

seorang pelajar menjadi lebih memahami , sadar bagaimana cara 

belajar yang efektif untuk dirinya. Staf pengajar, pendidik 

memfasilitasi proses pembelajaran aktif dengan “elaborating “ 

prosedur dan teori melalui analogi dan metaphor untuk 

memberikan bantuan para pelajar dalam memahami materi 

pembelajaran yang bermakna bagi dirinya dengan berbagai cara, 
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Prinsip kesembilan :Kita Memiliki Dua Jenis Memori: 

Sistem Memori Spasial dan Seperang-kat Sistem yang 

berperan dalam cara pembelajaran -“We Have Two Types of 

Memory: A Spatial Memory System and aSet of System for 

Role Learning” 

Kita telah memiliki memori spasial secara alamiah, yang tidak 

memerlukan latihan kembali dan memungkinkan pengalaman 

memori secara instant, demikian pendapat Nadel dan Wilmer 

1980.Mengingat apakah yang kita lakukan, kita makan pada 

waktu makan malam kemarin tidak membutukan teknik untuk 

mengingat (memorization technique).Hal itu disebabkan karena 

setidak tidaknya kita telah mengingat, mencatat pengalaman kita 

dalam ruang, wawasan tiga demensi. Sistem ini selalu siap dan 

tidak pernah merasa ‘lelah’ ; dan selalu bertambah, diperkaya 

setiap saat  bila kita kita sering melakukannya; dan ini diperkaya 

dari waktu ke waktu bila kita mengulangi dalam procedure dan 

katagori  alamiah (pada suatu waktu dimana kita tidak 

mengetahui apakah itu pohon atau suau telivisi). Sistem ini 

selalu diperbaharui; kenyataannya ini merupakan salah satu 

sistemyang mendorong kita untuk mencari makna tentang 

sesuatu hal 

Fakta dan ketrampilan akan diorganisasikan oleh otak  denga 

cara berbeda dan diperlukan latihan/praktek dan pengulangan. 

Counterpart sistem memori spatial  adalah seperangkan system 

yang dirancang secara spesifik untuk menyimpan informasi 

yang tidak ada hubungannya.Makin banyak informasi dan 

ketrampialn yang dipisahkan dari pengalaman pengetahuan dan 

kenyataan  terdahulu, kita makin tergntung pada cara belajar 

untuk mengingat dan mengulang.Sistem ini  bekerja tergantung 

pada model  pemrosesan informasi yang menyatakan bahwa 

semua informasi baru harus diingat sebelum disimpan. 

Bagaimanaupun juga, konsentrasi yang terlalu berlebihan pada 

penimpanan (storage) dan pemanggilan kembali (recall) fakta 
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yang tidak ada hubungannya merupakan sesuatu yang sangat  

tidak efisen bagi otak. 

Implikasi pada pendidikan 

Pendididik, educator hendaknya harus cakap didalam  

memberikan tekanan  untuk mengingat fakta. Contohnya antara 

tentang ujaran (spelling) dan seperangkat prinsip subyek yang 

berbe-da.Akan tetapi penekanan yang berlebihan akan 

menyebabkan para pelajar menjadi tidak tertarik , tidak 

memfasilitasi transfer pembelajaran dan bahwa mungkin  akan 

mengganggu  perolehan pemahaman. Dengan mengabaikan  

‘dunia’ anak didiknya , pengajar akan meng-hambat fungsi 

efektif otak. 

Prinsip ke sepuluh: Otak Memhami dan Mengingat Secara 

Baik bila Fakta dan Ketrampilan di ‘Ditanamakan” Secara 

Alamiah dalam Memori Spasial secara Alamiah -“The Brain 

Understand and Remember Best When Facts and Skills Are 

Embedded in Natural Spatial Memory” 

Bahasa induk kita dipelajari melalui pengalaman interaktif 

multiple, yang mencakup kosa kata dan gramatika; dan akan 

diperdalam dengan proses internal maupun interaksi social.Hal 

itu merupkana salah contoh bagaimana suatu suatu aitem 

spesifik memberikan makna dalam pengalaman sehari hari 

secara alamiah.Edukasi – pendidikan – akan meningkatkan 

perolehan yang telah didapatkan. ‘Penyimpan’ ini merupakan 

unsur utama yang sering ditekankan pada belajar berbasiskan 

otak 

Implikasi pada pendidikan. Proses penyimpana ini komplek 

karena tergatung pada semua prinsip yang telah dibahas. 

Memori spasial umumnya muncul maksimal melalui 

pembelajaran eksperiential – berdasarkan pengalaman, suatu 

pendekatan yang sangat dipengaruhi ke-budayaan dari pada 
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factor lainnya. Pengajar hendaknya menggunakan aktivitas ‘ real 

life-kehidupan sehari hari’ diataranya demonstrasi diruang 

kuliah, kerja lapangan, projek, drama, interaksi subyek yang 

berbeda dan sebagainya. Kosa kata dipelajari  melalui 

‘pengalaman’ dan gramatika dengan ‘proses’ melalui riwayat 

atau tulisan. Matematika, sains dan sejarah dapat diintergrasikan 

sehingga makin banyak informasi yang dimengerti dan diserap 

dari pada bila diberikan dalam bentuk’normal’. Keberhasilan 

tergantung bagaimana caranya ‘mengolah’ semua ‘rasa’ yang 

komplek sehingga dapat terserap oleh peserta didik. Pengajar 

tidak perlu mengeklusikan kuliah dan analisa, akan tetapi 

membuat kegiatan diatas (kuliah dan analisa) menjadi bagian 

dari pengalaman. 

Prinsip ke sebelas:Belajar Dipacu oleh Tantangan dan 

Dihambat oleh Ancaman -” Learning is Enhanced by 

Challenge and Inhibited by Threat” 

Otak akan belajar optimal bilamana diberi tantangan yang tepat, 

akan tetapi menjadi ‘down –shift’ – menjadi tidak ‘bernafsu’ bila 

dalam suasana tertekan,Didakam fenomenolgi bahasa, minat 

kita untuk belajar akan berurang bila diancaman /tertekan.  

Hipokampus, salah satu bagian sistem limbik, akan berfungsi 

sebagian sebagai pusat relay –pemancar, system limbik 

merupakan bagian otak yang paling sensitif terhadap stress. 

Dibawah pengaruh stress, kemampuan otak kita untuk meminati 

pelajaran berkurang, karena  sensitivitas yang ekstrim 

hipokampus. 

Implikasi pada pendidikan. Pengajar dan administrator 

hendaknya untuk dapat membuat suasana /iklim yang 

menyenangkan bagi para anak didik.Keadaan ini harus 

berlangsung secara terus menerus, berkesinambungan dalam 

proses pembelajaran.Semua metodologi yang digunakan 

pengajar harus dapat membuat keharmonisan suasana dan 
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memberikan pengaruh yang menyenangkan bagi peserta, 

singkat kata serious tetapi santai. 

Prinsip ke duabelas: Setiap Otak Unik-“Each Brain is 

Unique” 

Walaupun kita mempunyai perangkat yang sama, termasuk 

panca idera kita dan dasar emosi, akan tetapi diintergrasikan 

berbeda pada masing masing otak.Selain itu , karena pembelaran 

kenyataannya merupakan perubahan struktur otak, makin sering 

kita belajar makin unik diri kita.Setiap otak merupakan 

organisasi yang unik (informas disimpan dalam berbagai  daerah 

otak dan di- ‘panggil’ melalui berbagai dareah memori dan lajur 

neural). 

Implikasi pada pendidikan.Pembelajaran – kegiatan belajar –

mengajar hendaknya dibuat sedemikan rupa –multifacet – 

‘berdasa muka’ – sehingga para peserta didik dapat meng-

ekpresikan kesemua panca inderanya, visual, perabaan, emosi 

atau pendengarannya. Pilihannya sangat variable tergantung 

minat individu. Ringkasnya, pendidikan diperlukan untuk mem-

fasilitasi secara optimal fungsi otak. 

1.4 BAGIAN IV 

Self Driving  

Rhenald Kasali, 2002, mengatakan bangsa yang hebat adalah a 

driver nation –“ Driver nation “ sendiri hanya dapat dihasikan 

oleh pribadi yang disebut “driver”,yang menyadari bahwa ia 

adalah madataris kehidupan , dan pemimpin –pemimpinan sadr 

bahwa ia mendapatkan mandataris dari rakyat untuk melakukan 

perubahan. Sama sekali bukan petugas partai politik , sekali lagi 

mendapatkan mandat dari rakyat untuk melakukan perubahan 

yang adil dan beradab. 

Bukankah di Indonesia pada saat ini ada jutaan driver yang 

berprofesi sebagai sopir? Kalau demikian,bisakah Indonesia 
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disebur sebakai  a driver nation? Tentu saja bukan itu 

maksudnya . Driver adalah sebuah sikap hidup yang 

membedakan dirinya  dengan “passenger” Anda tinggal 

memilih ,ingin duduk manis,menjadi penumpang 

dibelakang ,atau mengambil risiko sebagai driver di depan?   

Kita semua adalah pemegang mandat kehidupan.Sewaktu 

dilahirkan ,Tuhan bersabda ,”Inilah hidupmu”, setelah itu kita 

jelajahi sendiri.Karena suratnya dipegang orang tua, mereka 

mengasuh , memelihara dengan penuh kesungguhan  - asih – 

asuh – asah. Setelah itu , suratnya pun di-kembalikan dan 

pemegangnya dapat memilih untuk menjelajahi kehidupan 

dengan penuh tantangan atau diam saja sebagai penumpang  

Menjelajahi kehidupan berarti bertarung meng-hadapi tantangan 

dan perubahan, seperti seorang pengendara yang tak bebas dari 

risiko. Kadang ia tergores, berbenturan dengan kendaraan 

lain.Dan kalau kecelakaan dialah yang diadili, bukan 

penumpangnya. Sebalik-nya , untuk menjadi penumpang, Anda 

boleh mengantuk, tertidur , terdiam , tidak perlu tahu arah jalan, 

bahkan tak perlu merawat kendaraan sama sekali  

Driver menentukan arah, membawa penumpang - 

pernumpangnya ke  tempat tujuan dan me-ngambil risiko. Itulah 

yang saya maksud dengan sikap mental seorang driver. Menjadi 

sopir sendiri belum tentu memiliki kapasitas mental seorang 

driver. Banyak driver yang bekerja mengeluh dan jenuh karena 

tidak punya pilihan . Driver mentality: adalah sebuah 

kesadaran yang dibentuk oleh pengalaman dan pendidikan 
.Bukan karena tidak punya pilihan! Seorang driver tidak cukup 

hanya bermodalkan tekad dan semangat, ia butuh referensi dan 

pengetahuan akademik . 

Sesuatu yang ada pada dirimu itulah kendaraanmu .Ia telah 

menjelma menjadi kekuatan men-cipta , berkarya , berprestasi 

atau berkreasi. Kita menyebautnya sebagai gabungan antara 
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kom-petensi (what you can do) , kecekatan ( how agile you are) 

dan perilaku (your attitude, your gesture) 

Rhenald Kasali, 2018, berpendapat bangsa yang hebat adalah a 

driver nation. “Driver nation” sendiri hanya dihasilkan oleh 

pribadi –pribadi yang mermpunyai driver mentality, yang 

menyadari bahwa ia adalah mandataris kehidupan, dan 

pemimpinya sadar bahwa ia mendapatkan mandataris dari 

rakyat untuk melakukan perubahan. Dalam wawasan yang lebih 

sempit, wawasan prendidikan dan pelatihan pada program studi 

spesialis saraf, kita juga mengharapkan hal sama, Anda adalah 

mandataris neurosains masa depan yang bertugas untuk 

menghadapi perubahan neurosains mendatang, dengan 

sendirinya Anda harus memiliki sense of belonging terhadap 

wawasan neurosains lebih dahulu. 

Sesudah memiliki sikap sense of belonging, anda dapat  men-

drive diri sendiri (drive your self) , men-drive orang lain (drive 

your people) , didalam hal ini Anda bekewajiban untuk ikut 

berpratisipasi menjadi enterprenuer neusains pada para sejawat 

yang lebih muda maupun penderita yang Anda rawat  

masyarakat awam . Dan akhirnya Insya Allah, Anda dapat mern-

drive bangsa (drive your nation), seperti yang telah dilakukan 

oleh para senior kita, prof Soejoenoes, prof Mahar Mardjono, 

prof Sidiarto Kusumoputro dsb. Seorang driver tidak cukup 

hanya bermodalkan tekad dan semangat , ia butuh referensi dari 

pengetahuan akademis.  

Referensi dan pengetahauan akademis Anda dapatkan terutama 

dari penderita yang Anda rawat, mereka , menurut penulis , 

adalah ‘guru sejati kita’, tanpa mereka kita tidak mendapatkan 

tantangan untuk untuk merubah kehidupan / kesehatan mereka 

dan juga untuk memberikan masalah yang harus Anda pecahkan 

bagiamana caranya memberikan asuhan pelayanan prima, 

excellence with morality. Kesemuanya akan memberikan 
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tambahan ilmu, sikap .kecekatan dan perilaku yang bermanfaat 

untuk Anda.  

Jadi upayakan semaksimal mungkin Anda memiliki driver 

mentality – mempunya sikap hidup yang membedakan diri 

dengan sikap passenger mentality yang hanya duduk manis 

menjadi penumpang Selama pengalaman saya didalam 

membimbing para mahasiswa, baik pada program studi S1 

maupun pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Saraf , saya 

menyimpulkan peserta didik menjadi tiga katagori : katagori 

penumpang (passenger), katagori driver yang tidak memiliki 

mental driver (kemungkinan ok tidak mempunyai motivasi) dan 

driver yang memiliki mental driver. 

Tabel 1.5  Perbedaan antara Passenger dengan driver 

Passenger  Driver tanpa 

mental driver 

Driver dengan 

mental driver 

 Hanya 

menumpang  

 Tidak harus 

tahu arah 

jalan 

 Boleh 

mengantuk , 

boleh tertidur  

 Tidak perlu 

merawat 

kendaraan 

 Sebuah 

pilihan yg 

bebas dari 

bahaya 

 Menjadi 

driver ½ hati 

ok bukan 

kehendaknya 

 Tidak 

sepenuhnya 

me-ngetahui 

arah jalan 

 Malas untuk 

merawat 

kendaraan 

 Sebuah 

pilihan 

dikerjakan ½ 

hati ok 

perintah 

 Mengemudikan 

“kendara-an” 

menuju titik 

tertentu 

 Mutlak harus 

tahu jalan  

 Dilarang 

mengantuk apa-

lagi tertidur 

 Harus mampu 

merawat 

kendaraan  

 Sebuah pilihan 

mengeks diri 

pada bahaya 

 



65 
 

Cobalah Anda berfikir, mawas diri termasuk katagori yang mana 

Anda pada saat ini ? 

Harapan saya dan juga merupakan sebagian staf pengajar Anda 

termasuk dalam katagori driver yang mempunyai mental driver 

yang melebihi sikap mental driver kita, karena tantangan hidup 

di masa depan jauh lebih banyak dari tantangan hidup masa lalu. 

Kesalahan yang diamati oleh Rhenald Kasali antara lain oleh 

karena : 

1. Mandat Dtpegang Orang Tua 

Cara didik manusia Indonesia yang menurut saya yang 

terlalu memanjakan anak anaknya terlalu sayang dan tidak 

mengizinkan memilih pilihannya hidupnya secara 

“demokratis” ; bahkan teralu mencampuri ke-hidupan 

pribadinya, Rasa ketrgantungan yang besar semakin hari 

semakin banyak kita saksikan . Kita lupa , anak anak telah 

tumbuh menjadi manu-sia dewasa , yang mampu berpikir 

sendiri.Alih alih menjadi manusia merdeka , mereka hanya 

bisa menjadi pengeluh yang selalu kembali ke “sangkar 

induknya”. Mereka kembali menjadi passenger dalam 

kendaraan besar keluarga. Sebab sebagai seorang passenger 

yang kariernya sudah tak berkembang lagi , kalau diikuti 

dengan ketidakpuasan terus menerus , besar kemungkinan 

akan menjadi toxic employee, bad passenger – alias pegawai 

yang tersakiti sekali gus “sakit” dan menyulitkan orang lain. 

Ingat pilihan yang dipaksakan dapat berujung kegalauan, 

sedangkan piliha yang sukarela berujung pada kesadaran 

untuk keluar dari zona nyaman. 

2. Melepas Ketergantungan 

Pada saat dewasa dan Anda sudah menentukan pilihan 

menjadi dokter, seharusnya Anda harus berusaha 

melepaskan ketergantungan Anda , beberapa staf pengajar di 

FK UA  yang telah purna bakti dahulu ada yang membeayai 
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kuliahnya dengan menjadi loper koran. Hal itu mungkin 

karena terpaksa atau mungkin karena kemauan mereka 

untuk tidak membebani orang tuanya yang telah lanjut usia.  

Renald Kasali mengisahkan pengalamannya di Amerika 

Serikat dengan ribuan anak muda dari berbagai bangsa 

dengan berbagai cerita. Ketika banyak anak Indonesia begitu 

manja hidup dari beasiswa atau tunjangan orang tuanya, 

Renald justru bertemu dengan kaum muda dari Republik 

Rakyat Tiongkok, Vietnam , Aljazair, Mesir bahkan dari 

Amerika yang ‘di-biarkan’ orang tuanya untuk belajar hidup. 

Demikian pula pengalaman saya waktu bertugas belajar di 

negeri Belanda selama 1 tahun [ dengan beasiswa Nuffic] 

melihat para mahasiswa dari beberapa negara rela menjadi 

pelayan di rumah makan atau mernjadi assisten rumah 

tangga. 

   

3. Belajar Hidup dalam Dunia Baru 

Memasuki dunia dewasa artinya menerima beban tanggung 

jawab menjadi petarung dalam dunia kerja . Dari menjadi 

beban orang lain kini terbebani memikul tanggunng 

jawab.Dari meminta uang , kini muali mandiri dan per-lahan 

lahan memberi8. Dari passenger menjadi driver, supaya 

kelak dapat hidup layak , diperlukan inisiatif dan 

menjalankan cara car baru yang berlaku dalam dunia baru. 

Inilah tahap awal pembentukan eksekutif dan manusia mulai 

belajar dengan ilmu manajemen. 

Boleh dikatakan sistem pendidikan kita masih 

‘berbau ‘ pendidikan masa lalu, yang relatif masih 

mempunyai watak feodal Seperti pernah dikatakan salah 

satu pimpinan program studi dokter spesialis pada masa itu : 

para peserta didik itu pada umumnya seperti “timun” takut 

mengemukakan pendapatnya , karena mereka mengagap 

para pengajarnya seperti “durian” yang berduri. Semestinya 

para pengajar harus memberikan peluang para peserta 
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didiknya kesempatan untuk memberikan masukan sesuai 

dengan apa yang ada dalam benaknya.Hal tersebut dapat 

disebabkan karena para pengajar mempunyai mental 

passenger , dan menganggap anak muda dinilai kurang gigih 

, narsis , kurang berdisiplin dan perilakunya tidak pan-tas 

bila meng-hadapi para pengajarnya. Selain itu mrmang pada 

saat ini terjadi perubahan dalam soal etika dan moral ,  pada 

saat ini saya rasakan para peserta didik sering berlaku kurang 

pantas, kurang sopan dan seenak-nya dengan para 

pengajarnya, apalagi terhadap paramedis dan pasien  yang 

dilayani. Walupun di setiap sudut terpampang tulisan : 

“Senyum, Sapa , Salam dan Santun “.  

Pada waktu lampau ,saya alami masa perrploncoan 

yang dilaksanakan dengan cara cara yang baik, tidak ada 

kekerasan ,selain untuk mengenalkan diri pada para 

seniornya ,kita diajari untuk beraktifitas secara berkelompok 

, bermain peran dan dibawa ke kuburan Kembang Kuning 

untuk Jurit Malam.  Saya masih ingat nama yang saya 

gunakan waktu itu adalah :Embrio, para senior menjuluki 

demikian kemungkinan karena profile saya waktu itu seperti 

embrio Untuk hidup di dunia baru ini ma-sih diperlukan 

sikaqp dan perilaku manusia Indonesia yang santun dan 

murah senyum .Masa masa yang selalu saya ingat .Sayang 

pada saat ini masa perpeloncoan tidak diperbolehkan lagi. 

Jika Anda bertanya apa dampaknya masa perpeloncoan pada 

saya –jawabannya cukup banyak antara ke –akraban kita 

baik dengan para senior dan adik kelas akrab dan masih 

banyak lagi . Sehingga saya lebih memahami makna 

pedoman  FK UA , yang memiliki visi :”Excellence with 

Morality” Kesimpulannya belajar hidup dalam dunia baru 

seharusnya kita menjaga nilai nilai luhur bangsa Indonesia 

dan bersikap dan mempunyai mental good driver. 
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Winner dan Looser  

Dalam mengarungi kehidupan ini, saya yakin kita 

tidaklah selalu mulus, tentu kita pernah gagal tetapi janganlah 

kita merasa putus asa , kita harus tetap tabah dan selalu 

berpendapat bahwa kita bukan seorang looser. Pengalaman 

‘kekalahan’pernah saya alami pada waktu tingkat 1 –propadeus 

, dimana pada waktu itu dari 150 mahasiswa , yang lulus hanya 

50 orang, dan yang di-‘drop-out’sebanyak 50 orang, saya 

termasuk yang diizinkan mengulang selama 1 tahun. 

Alhamdulilah , setahun kemudian lulus dan anehnya diantara 50 

orang yang mengulang tadi sebagian besar akhirnya diterima 

sebagai staf pengajar di FK UA. Bahkan ada diantara-nya diberi 

kesempatan untuk belajar ke luar negeri dan salah satu diantara 

kita akhirnya mendapat kepercayaan sebagai Rektor Universitas 

Airlangga. Saya harapkan Anda jangan lah merasa takut untuk 

gagal , risiko kegagalan , risiko bukanlah sesuatu yang harus 

dihindari.Suka atau tidak suka, ia harus dihadapi. Manusia yang 

menghidari risiko  adalah manusia jang “nothing” ; karena 

menghidari risiko manusia akan “do nothing” inilah yang harus 

kita hindari  

Lantas apa yang harus kita lakukan ? Yang harus kita 

lakukan adalah menjinakkan risiko karena risiko akan selalu 

ditemui, kegagalan dalam ke-hidupan selalu diumpai, kegagalan 

dalam menempuh ujian selalu ditemui. 

Shiv Khera, 2007, dalam bukunya You Can Win , 

menyebutkan ada tujuh hal, yang membuat seseorang gagal dan 

inilah yang harus dihindari. Orang yang bermental passenger 

umumnya hidup dalam salah satu dari ketujuh karakter ini , 

sehingga mereka tidak mgespos diri pada risiko . 

Ketujuh hal ini adalah: 

1. Kurang gigih : Kegagalan umumnya disebabkan oleh 

kurangnya pengetahuan atau bakat, melainkan karena 

kurang gigih 
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2. Kurang tekun: Orang yang tidak tekun cenderung 

kurang disiplin, kadang setuju – kadang berubah, kadang 

bersemangat kadang lentur  

3. Rasionalisasi: Selalu membuat alas an dan hanya 

menunukkan pembenaran 

4. Tidak belajar dari kesalahan: Kesalahan adalah 

gurunya penemuan, maka orang yang telah melakukan 

kesalahan baiknya diberi kesempatan, karena manusia 

adalah makhluk yang belajary 

5. Tidak berdisiplin: Orang orang yang berdisiplin bekera 

dengan self control  , rela berkorban, dan fokus pada 

pekerjaannya 

6. Kurang Pede: Manusia menjadi driver karena memiliki 

kepercayaan diri, dan orang yang kurang pede cenderung 

menjadi passenger. 

7. Perilaku fatalistik – manusia fatalistik adalah manusia 

yang enggan memikul tanggung jawab social dari 

posisinya dalam masyarakt .Mereka selalu  menyalahkan 

keberadaannya , nasib, alam, dan seba-gainya .Orang 

orang yang berorientasi fatalistik sering kali sulit maju 

dan bisa tetap berada dalam kesulitan   

 

Dalam menempuh kehidupan yang selalu berubah ini kita harus 

“bermain untuk menang – Play to Win”: adalah sebuah filosofi 

yang bersifat mendorong agar kita semua, “para pemain “ dalam 

kehidupan siap men-jadi seorang driver yang bermental kesatria 

.Menang atau kalah dapat terjadi pada orang hebat sekalipun, 

tetapi sikap mental pemenang dibutuh-kan oleh kita semua yang 

menjalani game kehidupan  

 

Lantas apa yang membedakan pemenang (winner) dengan orang 

orang yang  kalah (loser). Marilah kita perhatikan cara cara 

berfikir mereka me-nurut ulasan pendapat Bright ,997 , 

Slidesshare.net 2011 Vusa , Slideshare .net 2009 
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Tabel 1.6. Perbedaan.Winner dan Loser 

Winner  Loser  

 Selalu membuat 

program   

 Selalu membuat alas an  

 Selalu mengatakan ‘ 

Mari saya bantu Anda’  

 Selalu mengatakan ‘ Itu 

bukan bagian saya’ 

 Melihat jawaban pada 

setiap masalh 

 Melihat masalah pada 

setiap jawaban 

 Mengacu pada hasil , 

bila giat belajar tentu 

akan ada hasilnya 

 Mungkin saja masalah 

itu bisa diatasi , akan 

tetapi kemudian akan 

mengatakan hal itu sulit 

dilakua 

 Memiliki jaringan luas  Tidak membangun 

jaringan 

 Mempelopori 

perubahan 

 Merasa segala sesuatu 

telah sempurna 

 Selalu akan menuai 

kemajuan demi 

kemajuan 

 Cara berfikirnya yg 

tidak disadari yg selalu 

ditutup tutupi dg 

pandangan bahwa 

selalu benar dan 

‘mereka adalah orang 

baik 

 Mempelajari biografi 

orang orang terkenal 

dan buku buku penting 

 Hanya bergelut dengan 

karya yang mudah 

dibaca  

 Selalu menggalai 

pengetahuan, mencari 

akar permasalahn, filo-

sofi dan pemahaman yg 

penting dan tidak pernah 

 Hanya gemar 

menjiplak dan ikut 

ikutan kerumunan 

pendapat yang belum 

tentu benar 
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meremahkan teori dan 

meng-galinya 

 Selalu melakuan “the 

right things” 

 Hampir selalu 

menempuh jalan pintas 

 Setiap dinding selalu 

ada pintu-nya.Tugasnya 

adalah mencari dan 

menemukan pintu pintu 

itu 

 Selalu berfikir pada 

setiap pintu yang ia 

buka selalu akan 

ditemui dinding –

dinding tembok 

 

Winner adalah seorang “investor” ia bukanlah seorang pemabuk 

yang hanya mencari kepuasan sesaat.Ia menyadari langkah –

langkahnya harus benar, semuanya dipersiapkan bertahap, 

walaupun tak serta –merta memberikan hasil sekejap 

.Investasinya akan  berbuah pada waktunya.Hal ini harus Anda 

lakukan juga pada waktu mengikuti putaran masa pendidikan 

sebagai peserta program dokter spesialis saraf . Pertama kali 

Anda harus mempunyai motivasi kuat untuk kelak menjadi 

winner sebagai dokter spesialis saraf yang andal. Pada waktu 

tahapan pre-el ,salah satu staf pengajar kita, dr MSA 

memberikan dasar dasar neuroanatami dan neurofisiologi dan 

juga diberikan tata cara pemeriksaan penderita. Anjuran saya , 

bukalah kembali pelajaran yang Anda dapat di masa pendidikan 

S1 atau buku buku mengenai kedua topic tersebut. Dasar dasar 

neuroanatomi dan neurofisiologi sangat penting dalam 

penatalaksanaan  penderita, karena diagnose penderita selalu 

mengacu pada kedua hal tersebut. Setelah itu Anda mengikuti 

putaran stase yang telah ditentukan oleh Ketua Program Studi 

Departemen Neurologi. 

Winner menggunakan jaringannya yang luas, mereka berbagi 

informasi , dan untuk itu , buatlah jejaring kelompok studi baik 

dengan teman seangkatan dan alangkah baiknya juga dengan 

peserta program yang lebih senior. Dan dalam membangun 
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jaringan , winner selalu berbagi informasi dan bagi winner 

informasi yang diperoleh dari orang lain, bagus untuk 

berkoordinasi  

Tabel 1.7. Psikologi Pemenang 

Winners Losers 

Berlatih dan mendapatkan Komplain 

Memperoleh respek Mencari perhatian 

Mencari solusi Menyalahkan orang lain atas 

ma-salah yang dihadapi 

Belajar dari masa lalu agar 

menjadi lebih baik di masa 

depan 

Tinggal di masa lalu 

Sebuah proses yg 

dilakukan dalam jangka 

panjang, bukan melakukan 

sesuatu di dekat garis 

“finish” tetapi bekerja 

keras mulai garis “start” 

Mengambil langkah langkah 

instan dalam segalanya, cara 

cepat untuk mendapatkan , 

lalu pidah atau 

meninggalkannya 

Adalah sebuah kebiasaan 

(habit) 

Celakanya juga sebuah 

kebiasaan 

 

Karena pemenang maupun pecundang adalah sebuah sikap 

mental yang membentuk habit , maka orang orang berkehendak 

menadi “driver” dapat melatihnya.Tentu saja tidak semua orang 

dapat mengubah diri,khususnya mereka yang sudah terlanur  

pada cara cara jalan pintas atau terbiasa men-dapatkan 

kesenangan dari cara cara instan , cara cepat “lulus” atau lebih 

tepat “ cara cepat menjadi busuk” 

 

Latihan latihan berikut dapat Anda lakukan , khusus bagi Anda 

yang ber-kehendak menjadi manusia unggul bertransformasi 

dari passanger menjadi driver.  
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Perbedaan antara winner dan loser menurut Dennis Waitley 

,yang me-njelaskan perbedaan antara orang orang yang memilih 

karakter pemenang dan akhirnya keluar sebagai pemenang 

dengan orang orang yang mempunyai jiwa pecudang – yang 

akhirnya selalu kalah karena tidak mau mengakui 

kekurangannya 

 

Tabel 1.8. Perbedaan antara winner dan loser 

WINNER LOSER 

Pemenang hidup di hari ini 

, belajar dari kejadian 

kejadian masa lalu 

Pecundang terkurung di 

masa lalu 

Pemenang tidak takut kalah Pecundang takut menang 

Pemenang melihat jawaban 

terha-dap setiap masalah 

Pecundang melihat masalah 

pada setiap jawaban 

pemenang mencari solusi 

berfikir bagaimana 

mengatasi masalahnya 

Pecundang hanya membuat 

alasan   

Pemenang melihat 

“enaknya” /’manfaatnya” 

Pencundang melihat 

“capeknya” /”sakitnya “ 

masalahnya 

Pemenang mau belaar 

:”Saya hanya baru tahu 

sedikit” (Meski sudah 

banyak tahu) 

Pencindang merasa sudah 

menjadi “jagoan” (meski 

baru tahu sedikit) 

Pemenang mencari solusi, 

bekerja dengan fakta 

Pecundang mengembalikan 

masalah mendramatiser 

Pemenang sabar 

mendengarkan m aktif 

membaca yang tak terlihat 

Pecundang selalu ingin 

didengar bicara terus, bawel 

Pemenang berkata ,”Ini 

memang sulit, tetapi bisa 

kita kerjakan” 

Pecundang berkata , “Ini 

mungkin bisa, tetapi terlalu 

sulit” 
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Pemenang berkata : “Ada 

yang bisa saya bantu?” 

Pencundang berkata : 

“Suruh saja si A” 

Pemenang tidak mudah 

lupa karena bertanggung 

jawab 

Pecundang adalah pelupa, 

tidak pedulian, menanggap 

diri bodoh dan lemot 

Pemenang berkata lembut 

meski isinya berbobot 

Pecundang omong kosong 

kata katanya keras 

“Selalu ada cara yang lebih 

baik” 

“ Ya Cuma itu caranya” 

Ketika melakukan 

kesalahan –“Saya yang 

salah” 

Ketika melakukan 

kesalahan – “Bukan salah 

saya , not me !” 

Pemenang menolong orang 

lain agar menang juga 

Pecundang menolang 

membantu , menganggap 

orang lain sebagai ancaman 

Pemenang beranggapan 

karena itu berbahaya bagi 

saya , sebaiknya orang lain 

dijauhkan (dari bahaya) 

Pecundang beranggapan 

kalau itu berbahaya , biar 

orang lain yang melakukan. 

 

Sebaiknya kita , dan Anda selalu rajin berlatih dan selalu 

menjadi manusia yang berfikir. 

 

 Positive Self Esteem 

 Siap Menerima Kekalahan 

 Optimisme 

 Kalahkan Rasa Takut 

 Bangun Standar yang Tinggi  

 Latih Kesabaran 

 Melatih Banyak Akal    
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Manusia Berfikir   
Sastrawan George Bernard Shaw menulis : “ Only two percent 

of the people think; three percent of the people they think; and 

ninety five percent of the people would rather die than think” 

 

Dari sejumlah orang yang menekuni profesi tertentu hanya 

kurang dari  2% yang benar serious dan mengembangkan dirinya 

,Yang lain terperangkap dalam mentalitas penumpang yang 

memilih untuk menunggu Sedangkan perubahan yang terus 

terjadi menutut manusian untuk berfikir bagaimana caranya 

menghadapi tantangan nperubhan yang terjadi. 

 

Untuk menjadi driver yang baik, saya anjurkan Anda untuk 

belajar berfikir dengan benar; oleh karena belum tentu guru yang 

memberi pelajaran pada Anda benar benar menjadi pendidik. 

Walaupun kita dahulu telah diberikan berbagai program 

bagaimana caranya untuk membimbing dan mengajar 

diperguruan tinggi. Pada waktu awal saya dan teman seangkatan 

saya yang diterima sebagai staf pengajar di FK UA, selama 

kurang lebih 12 bulan mendapat bimbingan AKTA V dan 

kemudian beberapa lama kemudian , kami mendapatkan 

kesempatan ke negeri Belanda untuk mengikuti program 

medical education di Leiden , selama satu bulan dan sebelas 

bulan sisanya dipergunakan untuk  mendalami topik yang kita 

pilih, saya mendapatkan kesempatan untuk memperdalam 

elektro-neurologi [ saat ini dikenal sebagai clinical 

neurophysiology]. Bahkan salah satu diantara dengan gigihnya 

mendapatkan beaya siswa , dengan “sandwich program” 

akhirnya mendapatkan gelar Doktor.  

 

Beliau termasuk good driver.Akan tetapi sejawat lainnya 

akhirnya  pulang sebelum waktunya karena home sick dan tidak 

dapat menyesuaikan dengan kehidupan di Negeri Belanda dan 

pada waktu itu mungkin beliau masih bermental bad passanger. 
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Akan tetapi kemudian sesudah beberapa lama , saya dengar 

beliau berangkat lagi ke Belanda dengan membawa rencana – 

rencana untuk menambah ke ilmuan yang ditekuni. Saya sampai 

saat ini tidak mengerti bagaiman cara beliau yang mula mula 

bermental bad passenger dapat berubah menjadi good driver. 

Akhir-akhir ini juga masih dilakukan bagaimana cara mengajar 

dan membimbing para mahasiswa kedokteran, walaupun tidak 

se intensif program akta V dan cara pendekatan tata-laksana 

pada penderita pun dengan PBL (program base learning). 

 

Hanya 2% dari seluruh orang yang berprofesi sebagai staf  

pengajar di perguruan tinggi adalah pendidik, demikian 

pendapat Renald Kasali [Kemungkinan demikian juga dengan 

staf pengajar di fakultas kedokteran di Indonesia ].Hal tersebut 

karena sebagai dokter diperguruan tinggi harus melakukan Tri 

Darma Perguruan Tinggi : mengajar, meneliti dan melakukan 

pengabdian masyarakat. Masih ditambah lagi untuk berpraktek 

pribadi, oleh karena mau tidak mau harus dilakukan karena 

honarium , gaji yang di terima kurang memadai untuk kehidupan 

sehari hari. Staf pengajar ‘katagori’ 2% ini adalah mereka yang 

tidak sekadar memindahkan isi buku ke kepala mahasiswa , 

melainkan memperbaiki cara berfikir mahasiswa.Fakta ini 

didukung oleh kenyataan bahwa hanya 2% dari seluruh 

mahasiswa yang menikmati kuliah di Perguruan Tinggi menjadi 

pemimpin (driver) , selebihnya menjadi penumpang (passenger). 

Oleh karena itu saya ingin mengajak Anda untuk menjadi driver, 

kita harus menyadari bahwa “apa – apa” yang kita berikan pada 

Anda selama kurang lebih  delapan semester bukanlah “apa –

apa”, tetapi hanya sebuah batu loncatan supaya Anda dapat 

meniti  jalan jalan hidup selanjutnya.Bukanlah, Lao Tze telah 

berkata : “Perjalanan seribu mil, dimulai dari langkah 

pertama”  
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Marilah kita berubah, berubah berarti memperbaiki diri, 

memperbaiki kehidupan dan prinsip seorang driver adalah 

inisiatif, melayani, navigasi dan tanggung jawab. 

 

Belajar , bukan hanya diperguruan tinggi saja belajar dari “guru” 

baik yang berada di alam semesta itu memiliki keteraturan yang 

disebut oleh Deepak Chopra sebagai the seven spiritual of 

success . Alam yang baik itu bergantung pada tujuh hal yang 

berasal dari kita: kejernihan pikiran, pemberian berasal 

yang kita lakukan, hubungan yang harmonis, sebab –akibat, 

niat utama dari tuntutan diri, pembebasa dari segala urusan 

masa lalu, serta darma [keinginan menghasilkan karya yang 

terbaik]. Begitulah pepatah mengatakan alam terkembang 

menjadi guru. Kita dapat berguru pada segala sesuatu yang ada 

di alam . 

 

Mungkin inilah artinya pesan Allah swt ,yang telah menurunkan 

Surat – ke 96 : Al’ Alaq kepada Nabi Muhammad saw; 

 

Bismillaahir rahmaanir rahiim 

Iqra’bismi rabbikal laddzi khalaq 

Khalal insaana min’ alaq 

Iqra ‘wa rabbukal akram 

Alladzii ‘allama bil qalam 

‘Allamal insaana maa lam ya’ lam 

 Artinya  

 

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang 

Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan 

Dia menciptakan manusia dari segumpal darah 

Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah 

Yang mengajari (manusia) dengan perantaan kalam 

Dia mengajari manusia apa yang belum diketahuinya  
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Maka manusia, Anda, kami dan kita harus tetap berusaha 

menjadi Manusia Berfikir, supaya tetap tegar dan 

bersemangat didalam per-juangan untuk menghadapi 

perubahan yang selalu terjadi – dan  jadilah sebagai good 

driver dan usahakan jangan menjadi passenger. 

 

Prinsip seorang Driver 

1. Inisiatif : Bekerja tanpa ada yang menyuruh,Berani 

merngambil langkah berisiko,  responsif, dan cepat 

membaca keluhan dan gejala 

2. Melayani:  Orang orang yang berfikir tentang orang 

lain, mampu mendengar, mau memahami, peduli , 

berempati 

3. Navigasi: Memiliki ketrampilan membawa 

‘gerbong’ ke tujuan, tahu arah, mampu mengarahkan , 

memberi semangat, dan menyatukan tindakan, 

memelihara “kendaraan “ untuk mencapai tujuan 

4. Tanggung Jawab: Tidak menyalahkan orang lain , tidak 

berbelit – belit atau menutupi kesalahan sendiri. 

Driver mempunyai mentalitas yang  ditandai  dengan : 

 Sangat tidak puas dengan keadaan sekarang (status 

quo) 

 Menyukai tantangan baru, mengeksplorasi peluang –

peluang baru 

 Memecahkan masalah bersama , menginspirasi 

orang lain 

 Bekerja dengan hati , mencapai sesama, menjaga 

hubungan baik, dan memiliki ke-pedulian 

 Memimpin dengan pertanyaan, memperbaiki cara 

berfikir penumpang penumpangnya 

 Memberikan arah  jalan yang jelas, merangkul orang 

orang yang berbeda paham dengannya 
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 Berani melakukan kesalahan kecil dan mengukur 

risiko terukur 

 Sangat mencintai perubahan, namun rendah hati, dan 

penuh empati 

 Dikendalikan oleh creative thinking. 

 Selalu belajar tentang hal hal baru 

 Membebaskan para sandera dari penumpang yang 

membajak organisasi 

 

Drive Yourself 
Seorang driver melakukan investasi diri seperti layaknya 

seorang ‘pengusaha’ ;mereka membentuk dirinya dengan: 

 Disiplin diri (self discipline) : disiplin ini berasal 

dalam diri masing masing yang dibentuk secara 

bertahap dan melawan ketidak nyamanan - ketidak 

nyamanan diri 

 Menghadapi risiko : “ Menurut  Leo Buscaglia – ‘ A 

Person who risks nothing , does nothing, has nothing 

, and is nothing. He may avoid suffering and sorrow, 

but he can not learn, feel, change, grow and love. 

Chained by his certitude, hec is a slave, he has 

forteiufed his freedom. Only the person risks is truly 

free”  

 Bermain untuk menang 

 Kekuatan berfikir simple 2 C (Critical dan Creative 

Thinking)  

o Koichi Kawana : “ Simplicity means the 

achievement of thre maximum effect with 

minimums means” 

o Critical Thinking Standard 

 Clarity (kejelasan) 

 Akurasi (ketepatan) 

 Relevansi  

 Mendalam dan luas  
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 Mindset yang tumbuh :  telah dibahas .  

 

Sesudah Anda merubah diri Anda menjadi seorang yang 

memiliki growth mindset dan kemudian melakukan drive your 

mindset & yourself maka Anda akan dapat men – drive your 

people – sebagai ucapan  

 

Dorodjatun Kuntjorosakti : “Bagi saya , orang yang ‘miskin’ 

hanya memikirkan dirinya sendiri , dan tak 

mengembangkan orang lain, Ia menjadi ‘miskin’ karena 

mentalnya ‘miskin’ dengan berbagai pendekatan: 

 

Seorang driver mengembangkan orang lain dengan berbagai 

pendekatan:  

[1] Goal setting dan mengambil keputusan . 

[2] Memimpin dengan hatinya;  

[3] Kekuatan memberi – the power of giving; 

[4] Menumbuhkan myelin , 

[5] Dan leadership 3600 – keatas, ke bawah dan kesamping yang 

solid dan Sesudah itu Anda dapat men- drive organisasi yang 

Anda pimpin- yang memerlukan : 

[1] Berfikir strategis , 

[2] Menggunakan teori klasik, konsep konsep dasar, dan 

pandangan pandangan baru ,  

[3] Berfikir perubahan dan adaptif;  

[4] Bekerja dengan tata nilai dan etika dan  

[5] Agility – ketangkasan gerak.  

 

 Semoga berhasil dan selamat berjuang untuk mendapatkan 

growth  mindset  dan menjadi good driver !!! 

 

1.5 BAGIAN V  

TO BE AN INNOVATOR – Menciptakan Kesuksesan 

Personal dan Profesional dengan Berinovasi Peng Khen Sun 
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Prakata  

Pada umumnya arti inovasi ini tidak saja  bagi perusahaan yang 

ingin maju, akan tetapi juga mempunyai arti penting untuk setiap 

individu yang menjadi bagian dari perusahaaan/suatu organisasi  

atau bagi individu yang menjadi bagian dari suatu organisasi 

profesi , bahkan pada suatu tim kecil seperti keluarga .Suatu 

slogan yang dike-mukakan oleh para CEO di AS yang sudah 

sangat popular adalah Innovate or die – “Inovasi atau mati” 

Pada bab ini, penyunting akan meringkaskan isi buku dari Peng 

Khen Sun – To be an Innovator , Penerbit PT Gramedia Pustaka 

Utama ,2013   

 

Pengertian Inovasi  

Secara umum ,inovasi berarti menemukan dan mewujudkan ide 

baru yang bertujian untuk meningkatkan daya guna suatu benda. 

Ada dua pengertian kata “inovasi”  ,adalah (1) pemasukan atau 

pengenalan hal hal baru ;pemaruan ,(20 penemuan baru yang 

berbeda dengan yang sudah ada atau sudah dikenal sebelumnya 

(gagasan, metode, atau alat ) 

 

Jenis Inovasi  

Ada dua jenis inovasi ,yakni inovasi radikal dan inovasi bertahap 

;pada kesempatan ini akan kita bahss inovasi bertahap terutama 

untuk individu;inovasi untuk individu bertujuan untuk: 

 Menghilangkan kebiasaan buruk sedikit demi sedikit 

 Melakukan perbaikan perbaikan kecil pada hasil pekerjaan, 

 Menguasi keahlian secara bertahap 

 Mengembangkan potensi diri sedikit demi sedikit. 

 

Keunggulan inovasi bertahap 

1. Relatif mudah untuk dikerjakan, hal ini karena melakukan 

inovasi berttahap cukup zdengan memanfaatkan apa yang 

sudah kita miliki 
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2. Tingkat keberhasilannya tingg,hampir selalu mencapai 

100%,oleh karena semua komponen untuk inovasi bertahap 

telah tersedia 

3. Hasil inovasi bertahap tidak bertahap tidak memerlukan 

banyak adaptasi,setiap orang dapat menerimanya ,ok inovasi 

tidak melakukan perubahan yang menyolok, melainkan 

hanya perubahan perrlahan dan tidak kelihatan  

4. Kesempatan berinovasi bertahap sangat tinggi  

Kelemahan inovasi bertahap 

1. Hanya menghasilan kemajuna kecil yang tidak kelihatan 

2. Lamban dalam melakukan perubahan hingga tidak 

krelihatan sebagai perubahan 

Tujuan inovasi bagi individu  

Sebagai innovator,Anda dapat memetik manfaat yang tidak 

ternilai dalam hidup ini dan jelas bila individu yang tidak 

bersedia melakukan inovasi akan dikalahkan oleh orang yang 

aktif berinovasi 

1. Inovasi untuk membuat kemajuan pribadi 

2. Inovasi untuk menjadi pelopor hal baru  

3. Inovasi untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan , karier 

yang diembannya  

4. Inovasi untuk mencari solusi. Misalnya dalam praktek klinik 

yang dilakukannya dengan membuat algorime sendiri untuk 

memecahakan kasus neurologi Brain Based Learning, 

dengan memaksimalkan kedua belah hemisphere kita dan 

dengan aplikasinya dengan kerangka ikan dan memandang 

pasien sebagai seorang klien, “teman” yang meminta 

pertolongan dengan menganalisanya secara holistik – Bio-

Psiko-Sosio-Kulturo-Spiritual 
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Area Inovasi  

Dalam kehidupan kita swehari hari setiap orang selalu memiliki 

dua area yang bersifat kontras satu dengan lainnya , subut saja 

area terang dan area gelap (yang membutuhkan inovasi) 

 

Tabel 1.9. Perbedaan antara area terang dan area gelap 

AREA  TERANG  AREA GELAP  

o Akrab 

o Mudah dijalani 

o Hasil yang pasti  

o Nyaman  

o Kurang berisiko 

o Terbaik  

o Terrbatas  

o Pengalamam umum 

 Asing  

 Sulit dijalani 

 Hasil yang tidak pasti 

 Solusi baru 

 Menakutkan  

 Banyak risiko  

 Tidak terbatas 

 Pengalaman khusus 

 

Pendidikan tinggi memiliki tujuan untuk dapat mencetaka 

individi individu yang tidak hanya mampu bersaing di pasar 

kerja , namum juga mampu mengapilkasikan setipa pengeratuan 

dan pengalaman yang dimilikinyadalam menyelesaikan 

permalahan di berbagai ranah kerhidupan .Dengan demikian 

sering kali ilmu dan behkal teoritis yang diberikan pada masa 

pendidikan sebagai peserta pendidikan dokter spesiali neurologi 

belum cukup untuk dapat membaut para peserta didik benar 

benat siap dan mampu terjun di masyarakat. Menurur hemat 

saya masa pendidikan yang diawali sebagai peserta didi di 

fakultas kedokteran mulai S1 sampai tahapan sebagai 

SpNeurologi sebagian besar bersifat hard skills .Secara definitif 

peserta didik adalah individu yang sedang menempuh proses 

pendidikan untuk memperoleh gelar kesarjanaan tertentu , dalam 

hal ini peserta didik adalah memiliki pengetahuam , sikap dan 

ketrampilam sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni (hard 

skill) , walaupun secara tidak langsung mereka juga dililibatkan 

dalam kegiatan bagian , melalaui organisasi profesinya. 
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Sehingga dalam area terang inovasi hal itu termasuk dalam 

dalam area inovasi yang terang ;oleh karena telah diberikan 

sesuai dengan arahan Kolegium Neurologi Indonesia. Selain itu 

diharapkan juga memiliki soft skill yang cukup untuk 

memenangkan kompetisi yang sehat dalam perkembanga karier 

kehidupannya ,serta menunjukkan peran yang signifikan dalam 

kehidupan bermasyarakat, didala hal ini dalam area inovasi 

termasuk area yang gelap dan itu mereka harus berperan menjadi 

seorang innovator  

 

Area gelap, sesuai dengan namanya jelas bukan area yang 

menarik,aman, apalagi nyaman.Area gelap itu area yang penuh 

tantangan ,rintangan, dan risiko.Karena itu , wajar banyak orang 

tidak suka berada di area gelap.Namun ,area gelap memiliki 

banyak keistimewaan yang tidak dimiliki area terang .Anda 

dapat menemukan keistimewaan keistimewaan area gelap 

dengan memahami berbagai karakteristiknya dan juga 

menyebakan Anda memperoleh hasil untuk Anda sendiri, 

keluarga Anda dan masyarakat . Ingat nasehat Ibu kita Kartini : 

“Habis gelap,terbitlah Terang”.    

Untuk itu,Anda harus mengetahui , memahami  karakteristik 

area gelap yang telah secara singkat dipaparkan diatas dan 

kemudian untuk mencoba memecahkan , “membuat area 

gelap”tersebut menjadi terang dengan jalan inovasi  

 

Inovasi tidak mengenal batas 

Manusia diciptakan oleh Tuhan berbeda dari makhluk hidup 

lainnya; manusia yang sehat secata holistik sesuai dengan 

evolusi Triune Brain , memiliki otak yang paling sempurna 

diantara makhluk hidup lainnya.Kebutuhan manusia terhadap 

inovasi tidak kelihatan ,tidak tampak nyat seperti kebutuhan 

sandang pangan atau krebutuhan lainnya  

Akan tetapi menurut Edwar de Bono , menyatakan ada tiga 

macam kendalan yang dihadapinya  
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Pertama, kendala yang tampak mata , misalnya rasa rendah diri 

, tidak mempunyai keberanian untuk mengemukakan pendapat  

Kedua, sebagai manusia kita tidak dapat melawan kodrat, 

misalnya kita tidak mampu melawan kodrat dengan mencari 

agar kita dapat hidup selamanya  

Ketiga ,kendala yang tidak nyata sehingga kita menganggapnya 

bukan suatu kendala, dalam bahasa Jawa – “trima ing 

pandum”.Tidak mau berubah dan/atau tidak berusaha 

mengubah cara hidupnya.  

Oleh karena itu kita kita perlu berinovasi 

  

Setiap orang perlu berinovasi 

Setiasp orang tidak hanya perlu menikmati hasil inovasinya , 

melainkan juga perlu berinovasi-karena kehidupan di dunia 

bersifat dinamis ,tidak sraris –artinya setiap saat selalu terjadi 

perubahan dan yang kekal adalah perubahan itu sendiri. 

  

Berikut ini adalah hasil hasil yang bisa Anda capai dengan 

beinovasi 

 Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan terutama 

untuk menjaga kesehatannya ,seperti kata Sir William Osler 

: “Health is not Everything, but without it ,Everything is 

Nothing” 

 Meningkatkan kemampuan bersaing secara sehat 

 Meningkatkan kemampuan beradapatasi  

 Meningkatkan efensiensi dan efektifitas 

 Meningkatkan pencapaian  

 Meningkatkan level – sebagai seorang dokter baik sebagai  

spesialis maupun bukan spesialis ,untuk tetap meningkatkan 

kemampuan , pengabdiannya dalam melayani dan 

menjalankan tugas    yang telah tugas yang kita terima . 
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1.6 BAGIAN VI  

SEKILAS  MENGENAI  ETIKA KEDOKTERAN  

Akan saya bahas sepintas mengenai etika ,terutama yang 

berkaitan khususnya dengan etika kedokteran 

Menurut Martin,1993, etika didefinisikan sebagai : “ the 

discipline which can act as the performance index or 

reference for our  control system” . Dengan demikian ,etika 

akan memberikan semacam batasan  maupun standar yang akan 

mengatur pergaulan manusia didalam kelompok 

sosialnya.dalam pengertiannya yang secara khusus dikaitkan 

dengan seni dalam pergaulan manusia dan etika ini kemudia 

dirupakan dala bentuk aturan (code) tertulis yang secara 

sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip prinsip moral 

yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan dapat difungsikan 

sebagai alat untuk ‘menghakimi’ segala macam tindakan yang 

secara logika –rasional umum (common sense) dinilai 

menyimpang dari kode etiki.Dengan demikian etika adal refleksi 

apa yang disebut sebagai “self –control” karena sesuatunya 

dibuat dan diterapkan dari dan untuk kelompok social (profesi) 

itu . 

Perkataan etika atau lazim disebut etik,berasal dari kata Yunani, 

ethos, yang berarti norma norma , nilai nilai ,kaidah kaidah dan 

ukuran ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik ; seperi yang 

dirumuskan oleh beberapa ahli berikut ini: 

 Drs O.P.Simorangkir – etika atau etik sebagai pandangan 

manususi dalam berperi laku menurut ukuran dan nilai yang 

baik. 

 Drs Sidi Gajalba – dalam sistematika filsafat ,etika adalah 

teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari 

segi baik dan buruk,sejauh dapat ditentukan oleh akal, 

sedangkan menurut: 

 Drs H.Burhanudin Salam—etika adalah cabang filsafat yang 

berbicara mengeani nilai dan norma moral yang menentukan 

perilaku manusia dalam hidupnya. 
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Etika dalam perkembangannya mempenaruhi kehidupan 

manusia dan selanjutnya etika member manusia orientasi 

bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan 

sehari hari. Ini berarti etika membantu manusia untuk 

mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani 

hidup ini .Etika pada akhirnya membantu kita untuk mengambil 

sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini  dan 

etika membantu untuk mengambil keputusan tentang tindakan 

apa yang perlu kita lakukan bersumber aspek atau sisi kehidupan 

kita.  

 

Dalam kata pengantar dr Delon Human, Sekretaris Jendral 

Ikatan Dokter Dunia, World Medical Association (WMA) ,2005 

– yang diberiak sebagai kata pengantar Buku Medical Ethics 

Manual , yang ditulis oleh Prof John R Williams ,2005 , yang 

diterjemahkan dalam Edisi Indonesaia denagn judul PANDUAN 

ETIKA MEDIS , yang diterbitkan oleh Pusat Studi Kedokteran 

Islam Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta mengemukakan sebagai berikut: Memang luar biasa 

berfikir bahwa walaupun Hippocrates sebagai pelopor etika 

kedokteran telah menerbitkan karya mereka lebih 2000 tahun 

yang lalu , namun Profesi Kedoktean sampai sekarang belum 

memiliki kurikulum dasar yang bsa dfigunakan secara universal 

dalam mengajarkan etika kedokteran , Buku Manual WMA 

,2005, yang pertama ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut 

.Manual ini bersumber dari World Medical Assembly ke 51 pada 

tahun 1993 .Para dokter yang berkumppul disana ,mewakili 

Ikatan Dokter di Seluruh Dunia ,terlah memutuskan untuk :” 

Merekomendasikan kepada sekolah pendidikan dokter di 

seluruh dunia untuk memasukkan pendidikan Etika Kedokteran 

dan Hal Azasi Manusia ke dalam kurikulum sebagai suatu 

kajian wajib”   
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Pelayanan kesehatan modern telah memunculkan dilemma 

dilemma etika yang sangat kompleks dan banyak sisi 

pandang.Dari kesemuanya itu sering kali dokter tidak disiap-kan 

untuk mengelola hal hal tersebut secara baik (kompeten). Buku 

Manual WMA ini diatur secara spesifik untuk menimbulkan 

semangat dan menguatkan pola piker etika dan praktek dokter 

dan merupakan alat untuk menemukan solusi etika terhadap 

dilemma dilemma tersebut.Ini bukan merupakan daftar “benar 

dan salah” ,akan tetapi merupakan suatu cara untuk melatih 

kepekaan hati dokter yang merupakan dasar dari semua dari 

semua dan keputusan etik. 

 

Sebagi dokter kita tahu bahwa merupak suatu kehormatan bila 

kita dapat terlibat dalam hubungan pasien  -- dokter , suatu 

hubungan yang unik yang memfasilitasi pertukaran ilmu 

pengetahuan dan perwatan di dalam bingaki etika dan 

kepercayaan. Pada akhirnya di setiap pembicaraan etika 

kedokteran maka sebagai intinya adalah pasien ; sebagian besar 

ikatan dokter menyadari bahwa di dalam kebijakan kebijakan 

pokoknya , secara etis kepercayaan terbaik  dari pasienlah yang 

menjadi pertimbangan pertama dari setiap keputusan yang 

diambil dalam perawatan . Hal itu telah diucapakan oleh 

Hippocrates – “ The doctor must do everything in his power to 

save lives lives,preserve health , or at least alleviate the 

suffereing”. 

 

Didalam keadaan pandemik seperti era saat ini,izinkanlah saya 

menyampaikan pendapat saya:  jangan lupakan untuk pertama 

kali menjaga kesehatannya sendiri sebelum kita menolong 

pasien al. Jangan lupakan daya tahan tubuh Anda, jamgan 

mudah mengalami stress, lakukan ibadah secara rutin , jangan 

lupakan minta petunjuk dari Sang Pencipta  dan ikuti peraturan 

dan ketentuan yang berlaku di tempat kerja Anda. 
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Beberapa kata kunci mengenai Etika Kedokteran akan saya 

cantumkan berikut ini: 

 Eika merupakan kajian mengenai moralitas perilaku 

terhadap moral secara sistematik dan hati hati dari analisis 

terhapa keputusan moral dan perilaku 

 Belajar etika akan menyiapkan mahasiswa kedokteran untuk 

mengenali situasi situasi yang sulit dan melaluinya dengan 

cara yang benar sesuai prinsip yang rasional Dan diharapkan 

dapat membantu dan melaksanakan setelah mereka lulus 

dari pendidikan profesi akademisnya. 

 Sangat sering, bahkan etika membuat standar perilaku yang 

lebih tinggi di banding hokum dan kadang etika 

memungkinkan dokter perlu melanggar hokum yang 

menyuruh melakukan tindakan yang tidak etis. 

Untuk lebih memahami masalah etika kedokteran saya anjurkan 

untuk membaca dan memahami MEDICAL ETHICS MANUAL 

– ( World Medical Association )- 2005. 

 

Akan saya singgung salah satu permasalahan mengenai saling 

tumpang tindihnya kompetensi medis antara beberapa disiplin 

profesi kedokteran ,dan akan saya paparkan pendapat saya 

mengenai hal tersebut.,seperti paparan berikut ini; 

ETHICAL PROBLEMS - GREY AREA IN 

NEUROLOGICAL COMPETENCIES 

“Kesulitan utama pada kajian etik  atau etika adalah memilih 

salah satu atau lebih kejadian atau ikhwal yang tidak 

menguntungkan” Farid Anfasa Moeloek, 2001 

Lebih dari dua dekade yang lalu, Kenneth Boulding, 

meramalkan bahwa abad ke -20 akan di-tandai suatu“ biological 

revolution” yang akan membawa perubahan –perubahan besar 

seperti dahulu yang terjadi pada “ industrial revolution” pada 

abad ke-18. Ucapan tersebut kini ternyata terbukti menjadi 
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kenyataan; perkembangan dan kemajuan anatar laian dalam 

ilmu kedokteran telah melaju dengan pesat. Sains dan teknologi 

di ilmu kedokteran telah berhasil menemukan banyak hal baru 

yang tadinya tidak terfikirkan sebelumnya 

Sains dapat mengungkapkan banyak hal hal baru , tetapi tidak 

dapat menjelaskan apa yang meru-pakan tujuan akhir untuk kita 

dan bagaimana pelaksanaannya tanpa melanggar moral. Orang 

orang yang peka terhadap perkembangan baru ini mulai 

memikirkan dan mencari jalan keluar yang terbaik .Apabial 

timbul masalah baru di bidang moral yang hendak diselesaikan, 

maka setiap usaha yang hndak dilakukan akan selalu terbentur 

kepda isu isu fundamental, seperti arti dan nilai dari kehidupan, 

kematian, kebebasan dan diri manusia itu sendiri sebagai 

manusia. 

Timbul masalah harkat dan marabat hidup (sanctify of life) dan 

kualitas hidup (quality of lfe), hidup tanpa arti khidupan (life not 

worth living), vegetative sate, initiating and with drawing, life 

suopport treatment , euthanasia. Pertanyaan pertanyaan tersebut 

tak dapat dijawab dengan me-muaskan dan jawaban yang 

diberikan akan tergantung kepada falsafah dan pandangan hidup 

(Levens en Werldbeshouwing) dari si pemberi jawaban atau 

seperti yang dikatan MacIntyre :” all modern moral philosopher 

are against all other except himself” jawaban  pun , maka 

jawaban tersebut hanya merupakan uraian belaka yang tetap 

akan menjadi ajang perdebatan. 

Kemajuan sains dan teknologi kedokteran (IPTEK DOK) pada 

era saat sangat pesat dan diharapkan dapat menyelesaikan 

masalah kedokteran yang pada waktu lampau sulit dipecahkan 

pada saat ini telah dapat dipecahkan. Globalisasi melanda pula 

di negara , walaupun semua kemajuan iptek dok belum dapat 

dilakukan oleh para dokter Indonesia dan diminati oleh para 

pasien yang membutuhkan.  
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Kemajuan tersebut jelas akan membawa berkah baik dibidang 

kedokteran, ilmu pengetahuna (cipta), sikap (rasa) dan 

ketrampilan (karsa) yang dikena lsebagai ranah kognitif, afektif 

dan psikomotorik, merupakan tiga ranah terpadu yang 

merefleksikan kompetensi seseorang setelah melalui 

serangkaian pendidikan dan /atau pelatihan.  

Ilmu kedoktean berdasarkan seni (art) dan sains; namun tidak 

sampai disitu saja. Seni dalam arti “craft” (Yunani : tekne), 

sebagai ilmu practice , bukan saja sekedar suatu “set of technical 

skill” belaka. Tujuan dalam prakteknya adalah unuk 

kesembuhan pasien (benefit of the sick) , dan bukan untuk 

keuntungan untuk dokter – (money-theism). Maka ilmu 

kedokteran adalah suatu ilmu yang mulia. Ia tidak netral tanpa 

jiwa , tetapi dijiwai oleh moral. Jika moralnya hilang, maka yang 

ketinggalan adalah ketrampilannya belaka. Hanya tertinggal 

“mechanical skill” tanpa jiwa , tanpa watak, tanpa kemanusiaan, 

tanpa moral dan di mana manusia pasien diperlakukan hanya 

sebagai suatu “kasus”, suatu objek interesan yang dapat 

menghasilkan uang. Jika hal hal itu terjadi maka runtuhlah sendi 

sendi kemanusiaan . Sumpah Hippocrates akan menjadi secarik 

kertas belaka , tulisan hitam atas putih belaka tanpa dijiwai 

moral dan akan diganti dengan secarik kertas yang brupa 

“uang”. Namun saya yakin, Insya Allah , bahwa hal ini tak akan 

terjadi, hanya merupakan gejala sementara dan akan kembali 

seperti seiakal da hanya merupakan ani –these yang akan 

menimbulkan synthesanya. Sementar itu mungkin diperlukan 

bantuna dari hulum untuksetidak tidaknya dapat sedikit 

mengerem gejala kemrosotan akhlak yang menggejolak di 

seluruh dunia ini. Maka kita harus selalu dan tetap waspada 

terhadap segala gejala globalisasi yang bersifat negatif 

Akan tetapi kemajuan dan teknologi ini bukannya tanpa 

masalah.Di satu pihak, kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi itu sangat membantu manusia, akan tetapidi lain pihak 
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tetapi di lain pihak pihak ada kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang berhubungan dengan hidup manusia yang 

membawa serta masalah masalah etis yang tidak mudah untuk 

diatasi Selain itu terjadi tumpang tindih kompentesi para 

‘pengemban ilmu pengetahuan dan teknologi’ juga akan 

rapuhnya hubungan ke teman sejawatan juga merupakan 

masalah yang harus dicegah dan diatasi. 

Dewasa ini ada begitu banyak perkembangan teknologi dan ilmu 

pengetahuan yang berhubungan dengan hidup manusia .Yang 

terpenting bukanlah menghalangi atau menghentikan perkem-

bangannya  tetapi mengelolanya sedemikian rupa sehingga 

mmajukan kesejahteraan manusia dan alam seluruhnya. Kita 

tidak menentang teknologi maupun ilmu pengetahuan , akan 

tetapi kita mennang teknologi dan ilmu pengetahuan , atau 

pelaksanaanya yang tidak ber- etika  yang justru akan 

menghancurkan kesejahteraan manusia . Kita harus berupaya 

sekuat mungkin untuk me-ngelolanya sedemikian rupa sehingga 

akan memajukan kesejahteraan manusia dan alam seluruhnya  

Dengan kata lain, perkembangan teknologi itu harus dituntun 

oleh prinsip – prinsip etis sebab kaalu tidak demikian justru akan 

menghancurkan ini dari kemanusiaan itu sendiri yaitu harkat dan 

martabat manusia yang pada gilirannya akan menghancurkan 

hidup manusia. Kita harus selalu ingat ucapan, Gene Blocker : “ 

Ethics begins where ordinary morality ends”. 

Sekilas Departemen Neurologi FK UNAIR – RSDS 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran juga 

dialami dan terjadi di Departemen Neurolagi; hal itu telah terjadi 

mulai zaman era alm Prof HRM Soejoenoes ,dimana 

Departemen ini masih menyandang nama Departemen “ 

Neuropsikiatri” .Kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya , 

khususnya di bidang neurologi dan ‘ dibantu’kerjasama yang 

baik antara Universita Airlangga dengan beberapa Universitas 
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di luar negeri beberapa sejawat senior mendapat kesempatan ‘ 

jatah” untuk menimba ilmu pengetahuan neurologi .Hal itu terus 

berlangsung walau cara ‘pendanaannya ‘berbeda sampai saat 

ini; beberapa staf junior telah mejalani pendidikan pelatihan di 

beberapa negara dan masih ada pula calon yang akan berangkat 

menimba ilmu pengetahuan neurologi, Hal itu merupakan 

kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, pedidikan 

dan penelitian di bidang neurologi khususnya dan sebagai 

jawaban atas kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

kami rasa kita sudah jauh ketinggalan.  

Pada masa lampau di bidang neurologi hanya ada beberapa 

‘program studi’ saja yang diminati dan berkembang; pada saat 

ini dengan kemajuan iptek kedokteran ,globalisasi pengetahuan 

dibidang kedokteran umumnya, khususnya dibidang neurologi 

telah ‘muncul’ berbagai pokdi di disiplin neurolaogi, 

menyenangkan. Akan tetapi tidak jarang menyebab tumpang 

tindihnya program studi satu dengan program studi lainnya .  

Lebih luas lagi tumpang tindih ini terjadi bila mengacu pada 

pengetahuan dasar neurologi,, neurosains yang mempunyai 

/tumbuh menjadi berbagai cabang dengan dasar yang sama, 

misalnya neuropsikiatri, developmental neurologi, behavior 

neurologi dsb. 

Di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga , pada awalnya 

yang ada adalah Departemen Penyakit Dalam ,Depaetemen 

Bedah dan Departemen Pediatri,kemudian bermunculan 

berbagai departemen lainnya. Di bidang Penyakit Dalam muncul 

departemen kardiologi, departemen ilmu penyakit paru, dan 

departemen neuropsikiatri (departemen ilmu penyakit saraf dan 

kesehatan jiwa). Perkembangan selanjutnya departemen 

neuropsikiatri berkembang menjadi departemen kesehatan jiwa 

dan departemen ilmu penyakit saraf (neurologi), dan di 

departemen neurologilah asal muasal departemen rehabilitasi 
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medik (saat ini menjadi departemen kedokteran fisik dan 

rehabilitasi medik) . Tumpang tindih ilmu pengetahuan makin 

bertambah, sehingga batas kompetensi makin kabur . Kemajuan 

tercapai dan munculah berbagai masalah pada insan yang 

melayani kebutuhan pelayanan kesehatan.  

Untuk itu bila kita bepedoman pada surat Al Maidah ayat 2:  

“ Dan kamu harus saling membantu atas perbuatan kebajikan 

dan taqwa, dan janganlah bantu membantu (memberikan 

bantuan) atas perbuatan salah dan permusuhan” 

Atau praktisnya bila kita dibeberapa sudut RSUD Dr Soetomo, 

terpampang tulisan “ Kepentingan penderita SAYA 

UTAMAKAN” 

Dengan ‘peringatan’ tersebut kiranya kita dapat menyelesaikan 

masalah tumpang tindih antar disiplin ilmu mengingat tugas kita 

sebagai “Pelayan Kesehatan” yang pada setiap kelulusan sarjana 

kedokteran selain mengucapkan sumpah atas nama Allah SWT 

sesuai dengan agama yang dianutnya juga mengucapkan 

sumpah dengan dasar sumpah Hippocrates.  

Apalagi dengan moto Universitas Airlangga – Excellence with 

Morality – diharapkan setiap insan lulusan Universitas 

Airlangga dapat mewujudkannya dan kasihan bila semboyan 

UNAIR kita hanya tinggal ucapan saja. 

Apakah kenyataannya hal itu mudah diselesaikan ? Saya rasa 

sulit bila kita tetap berfikir : “ilmu ini punyaku” dan “yang itu 

adalah punyamu”,tentu akan sulit untuk memenuhi hal 

ini,karena kebanyakan kita masih membutuhkan :sesuatu yang 

bersifat materiel” tanpa mengingat sesuatu yang kita dapatkan 

didunia ini semua akan kita tinggalkan ,hal itu hanya merupakan 

kaveling dunia bukan kaveling akhirat. 
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Baiklah kita mencoba membahas dan mengupas masalah 

tumpang tindih kompentesi dan bagaimana cara pemecahan 

permasalahnya, hal ini ‘pemecahan’ menurut saya; tentu akan 

me-nimbulkan persepsi yang berbeda bagi para sejawat. 

Pengertian dasar  

 Etika  

Kata etika berasal dari kata bahasa Latin, yaitu mores dan 

ethos . Umumnya sebagai rangkaian mores of community 

(kesopanan masyarakat) dan ethos of the people (akhlak 

manusia. Istilah etik yang kita pergunakan sehari hari pada 

hakekatnya berkaitan erat dengan falsafah moral , dengan 

moral .Mengenai apa yang diaggap baik atau buruk di dalam 

masyarakat pada suatu kurun waktu tertentu. Dikatakan 

‘kurun waktu tertentu’ karena etik dan moral bisa berubah 

dengan lewatnya sang waktu ; yang kekal hanyalah 

perubahan itu sendiri. “Morality is not absolute or constan 

but changing, depending on the state ofsociety”, demikian 

ucap Graham Rumbold, 1986.. 

Hans Kelsen mengatakan: “ Every system of values, 

especially a system of morals and itscentral idea of justice , 

is social phenomena, product of a society, and hence 

different according to the nature of a sociey within which 

arise” – yang dinilai adalah sikap-tidak tanduk seseorang 

baik dalam pergaulan sehari hari , maupun di dalam 

melaksanakan pofesi 

Etika adalah suatu cabang dari filsafat , maka didalam 

kepuskaan juga dinamakan filsafat moral” (moral 

philosophy), suatu prinsip prinsip tentang moral, tntang baik 

atau buruk-n”Ethics , then, is the normative discipline of 

morality” – demikan ucap W.Frankema. Sedangkan Gene 

Blocker merumuskan etik sebagai cabang filsafat moral yang 

mencari jawaban untuk menentukan serta mempertahankan 

secara rasional teori yang berlaku tentang apa yang benar 
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atau salah, baik atau buruk secara umum yang dapat dipakai 

sebagai suatu peranat prinsip moral yang menjadi pedoman 

bagi tindakan manusia. 

Etika adalah genus dan pesienya adalah etika yang lebih 

khusus dan dikonkitkan seperti didalam : medical ethics 

(KODEKI), hospital ethics (ERSI), etik keperawatan, etik 

apoteker dll yang hanya berlaku bagi para anggota seprofesi 

itu sendiri   

Secara umum etik dapat dibedakan antara 2 kelompok, yaitu: 

1. Yang berkaitan dengan sopan santun (etiquette, 

fatsoensnormen) didala pergaulan , baik di dalam tata-

tertib masyarakat, maupun tata cara didalam organisasi 

profesional 

2. Yang berkaitan dengan sikap-tindak tanduk orang itu 

teistimewa dalam melakukan profesinya yan biasanya 

disebaut sebagai kode etik profesi  

Mengenai etik kedokteran ada dua hal yang diperhatikan, 

yaitu: 

1. Eika jabatan  kedokteran ( medical ethics):yang 

menyangkut masalah sikap para dokter terhadap sejawat, 

para pembantunya  serta terhadap masyarakat dan 

pemerintah  

2. Etika asuhan kedokteran ( ethics of medical care ): 

yang merupakan etika kedokteran dalam kehidupan 

sehari hari , adalah peraturan tentang sikap dan tindakan 

seorang dokter yang menjadi tanggung jawabnya; yang 

terdiri dari empat dasar prinsip prinsip moral: 

a. Respect for autonomy – the patient has the right 

to refuse or choose their treatment (Voluntas 

aegroti suprema lex) 

b. Benificence – a practioner should act in the best 

interest of patient (Solus aegroti suprema lex ) 

c. Non – maleficebce – “first do no harm” ( primum 

non nocere ) 
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d. Justice – concern the distribution of scarce health 

resources, and decicision of who get what 

treatment (fairness and equality) (Iustitia) 

 Kompetensi  

Kompetensi mencakup habit dan penggunaan yang bijak 

dari ketrampila komunikas, pengetahuan, ketrampiloan 

teknis, clinical reasoning, emosi, nilai – nilai dan refleksi 

dalam praktik sehari hari demi kebaikan indivdu dan 

komuntas yang dilayaninya., 

Suatu hal yang khas untuk ilmu dan praktik  kedokteran 

adalah terdapatnya jenjang kompetensi . secara prinsip 

semua aspek kompetensi dalam core kompetensi tersebut 

harus dikuasai oleh semua dokter , namum substansi 

penguasaannya dalam ilmu berbeda 

Kompetensi dokter spesialis neurologi tidak terlepas dari 

filosofi dan ruang lingkupnurologi itu sendi. Neurologi 

meruapan salah satu bidang ilmu kedokteran yang mengkaji 

otak dan sistem saraf lainnya, serta sistem yang terkait 

dengannya. Dengan demkian neurologi yang juga mencakup 

keluhan yang merupakan manifestasi penyakit dan kelainan 

yang mempengaruhi otak dan sistem saraf , baik yang 

disebabkan oleh kelaianan fungsional maupun struktural/ 

Menurut hemat saya neurolgi merupakan akar dari neurosain 

(atau mungkin sebaliknya) yang juga mengkaji, mendalami 

kesehatan otak dalam kehidupan sehari hari– neuroscience 

in everyday of life 

Kompetensi dokter spesialis neurologi meliputi pengetahuan 

(cipta), sikap (rasa) dan ketrampilan (karsa) yang dikenal 

pula sebagai ranah ranah kognitif, afektif, dan psi-komotorik. 

Sebagai contoh aplikasi kompentensi didalam pelayanan 

kesehatan dapat saya kemukakan seperti 

berikut:Kemampuan dokter umum misalnya dalam 

menegakkan diagnosa dan mengobati epilepsi , tentunya 

berbeda dengan kemampuan dokter spesialis saraf, dan 
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berbeda pula dengan kemampuan konsultan dibidang 

epilepsi  

Kompetensi yang berjenjang tersebut sekaligus 

memperlihatkan betapa tidak mungkinnya seorang dokter 

menguasai dengan baik semua disiplin dan sub-disiplinb. 

Kompetensi yang berbeda tersebut, meskipun dalam banyak 

hal sulit menyebut batasnya secara tegas , tercermin dalam 2 

hal yakni : (1) Pendidikan dan pelatihan; (2) Pengalaman 

selama praktek 

Perbedaan pendidikan dan pelatihan untuk para dokter 

umum, spesialis serta subspesialis (konsultan) harus 

tercrmin dalam kurikulum masing masing jenjang. 

Suatu kurikulum yang baik harus mencakup : (1) Uraian 

yang rinci tentang apa yang harus dikerjakan, (2) Apa yang 

sebaiknya dikerjakan , (3) Apa yang boleh dikerjakan, dan 

(bila ada) , (4) Apa yang tidak boleh dikerjakan ; dan untuk 

itu sebaiknya tingkat supervisi yang diperlukan dan semua 

akvitas harus dicatat dalam log-book atau dokumentasi yang 

lain. 

 Standar dan Manfaat Kompetensi Neurologi 
Standar kompetensi merupakan standar minumal 

kompetensi lulusan. Kolegium Neurologi (KNI) telah 

menyusun buku Standar Kompetensi Dokter Spesialis Saraf 

tahun 2006) dan telah digunakan sebagai acuan dalam 

pengembangan uji kompetnsi dokter spesialis neurologi 

yang bersifat nasional. Namun standar kompetnsi 

memerlukan revisi secara berkala karena bersifat dinamis, 

dengan arti ada kcenderugan untuk mengalami perubahan , 

sejalan dengan perubahan , sejalan dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan  dan teknologi di bidang kedokteran, 

pembangunan kesehatan di Indonesia dan pemangku 

kepentingan. 

Beberapa manfaat standar kompetensi adalah sebagai 

berikut: 
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1. Standar kompetensi merupakan pedoan utama dalam 

penyelenggaraan pendidikan dan kelulusan peserta didik 

sebagai dokter spesialis neurologi. Standar kompetensi 

dokter spesialis nurologi dicapai melalui kurikulum yan 

dijalankan sema proses pendidikan dokter spesialis 

neurologi 

2. Standar kompetnsi merupakan standar kompetensi 

minimal yang harus dicapai oleh setiap lulusan melalui 

uji kompetensi dokter spesialis neurologi oleh Kolegium 

Neurologi Indonesia (KNI) 

3. Standar kompetensi merupakan acuan dasar bagi setiap 

dokter spesiasil neurologi di Indonesia dalam 

menjalankan profesinya. 

Standar kompetnsi spesialis neurologi Indonesia ini telah 

dietapakan di Jakarta  pada tanggal 17 Juni 2021 oleh 

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (KKI). 

 Tumpang tindih kompetensi 

Mungkin secara alamiah tumpang tindih itu selalu terjadi; 

misalnya dalam hutan yang lebat tumbuh pohon pohon yang 

rimbun, ranting ranting dari sebuah yang lebat dahan dan 

ranting tentu akan saling tumpang tindih. Demikian pula 

akan terjadi tumpang tindih antara dahan dan ranting pohon 

yang satu dengan dahan dan ranting pohon yang lain. Tentu 

hal yang demikian selalu menimblkan permasalah. 

Demikian juga didalam masalah ilmu pengetahuan dan 

teknologi termasuk padailmu kedokteran akibat kemajuan 

dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknik kedokteran akan 

menuntut pula kemajuan kompetensi SDM yang 

melayaninya . Pada awalnya kedokteran yang terbagi’hanya 

dibidang ilmu kedokteran bedah dan ilmu kedokteran 

medik”pada saat ini dari kedua ‘cabang’ besar ini telah 

‘tumbuh’ menjadi beberapa ‘ranting’ ilmu kedokteran. 

Akibatnya seakan secara alami ranting ranting tersebut akan 
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saling tumpang tindih dan kadang dapat tumbuh secara 

serasi akan tetapi tidak jarang pula terjadi ‘gesekan’ 

Tumpang tindih ini akan menuntut pula perubahan dalam 

proses pendidikan dokter 

 Grey Area in Neurological Competencies 

‘Daerah abu – abu’ – grey area –adalah daerah yang bukan 

hitam dan bukan juga putih’merupakan daerah tumpang 

tndih , sehingga sulit untuk memilih kejadian kejadian atau 

ikhwal – ikhwal yang  menguntungkan; sehingga etik yang 

merupakan bagian ilmu – ilmu normatif, etika adalah ‘apa 

yang sebaiknya , dan bukan apa iang sesungguhnya. Di 

sinilah kajian ilmu normatif, seperti yang kita bahas saat ini 

selalu bergeser dari waktu ke waktu, dengan pertanyaannya 

yang belum berubah ( atau bahkan mungkin tidak pernah 

berubah) :Apa yang sebaiknya ?. Dan dengan sendirinya 

jawabnya juga tidak ‘hitam’ tidak pula ‘putih’—tetap ‘abu 

abu’. Penyelesaian normatif secara etika penyelesainnya 

sesuai paradigma ilmu – ilmu normatif adalah “apa yang 

sebaiknya kita lakukan” secara arif – bijaksana, dengan 

menghormati kompetensi disiplin ilmu lainnya atau sub 

disiplin ilmu profesi yang sama . Hal ini bukan persoalan 

yang mudah ! 

 

Permasalahan  

Permasalahan tumpang tindih ini seperti telah dibahas diatas 

merupakan “peristiwa alamiah” yang terjadi dibidang 

apapun juga , termasuk dalam bidang kesehatan pada 

umumnya dan bidang kedokteran pada khususnya. Hal 

tersebut antara lain karena: 

1. Pemahaman untuk hidup sehat pada masyarakat 

berkembang dengan pesat akibat kemajuan di bidang 

ilmu pengetahuan di segala bidang terutama dibidang 

kesehatan; sehuingga kebutuhan untuk hidup sehat 

bertambah . Hal ini merupakan fenomena global yakni 
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meningkatnya pemahaman pasien terhadap hak haknya 

sebagai konsumen dalam hubungan dokter – pasien telah 

bertambah pemahamannya 

2. Bertambahan keinginan masyarakat tersebut 

menyebabkan perubahan dalam pendidikan kedokteran 

di semua disiplin . Misalnya pendidikan spesialis , 

sekitar tahun 1980 bermunculan berbagai organisasi 

profesi; kemudian pada tahun 1980 – 2004 dilakukan 

visitasi keseluruh Fakultas Kedokteran yang mendidik 

dokter umum dan dokter spesialis untuk di- “kukuhkan” 

menjadi pusat pendidikan yang terakreditasi dan mulai 

tahun 2004 sampai sekarang universitas , kolegium 

berbagai spesialis membentuk kolegium kedokteran 

indonesia (KKI) 

3. Di Indonesia terjadi perubahan dari pelayanan medik 

yang “ unstructured “ ke “ structured “ ( Praktek 

Kedokteran Berasaskan Kewenangan ). 

4. Terbitnya UU Praktik Kedokteran yang mengatur 

banyak hal, termasuk keharusan bagi para dokter untuk 

mempertahankan dan meningkatkan kompetensinya 

dalam bidang masing – masing selama praktik melayani 

pasienya. 

Data di Amerika Serikat menunjukkan bahwa rata rata 

subspesialis dalam bidang ilmu penyakit anak, 

menggunakan waktunya sebagai berikut: 65% untuk 

pelayanan, 11% untuk pendidikan, 8% untuk penelitian 

klinis atau penelitian dasar dan 4% untuk lain lain.  

Demikian pula di disiplin ilmu penyakit saraf , dalam 

beberapa dasa warsa terakhir ini ilmu dan teknologi 

kedokteran telah berkembang dengan amat pesat;misalnya di 

bidang neuroradiologi pada waktu lampau kita sering 

melakukan mielografi, saat ini telah diganti dengan 

pemeriksaan yang lebih tidak invansif dengan MRI spinal 

misalnya; kecuali pada kasus kasus tertentu. 
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Ilmu penyakit saraf yang dahulu dianggap cukup ‘hanya “ 

dikuasai oleh seorang doter spesialis saraf; pada saat itu  

akibat perkembangan iptek kedokteran tidak mungkin 

seorangdokter spesialis saraf dapat menguasai penyakit saraf 

secara komprehensif . Tidak dapat disangkal lagi bahwa 

perkembangan iptek kedokteran telah “mengharuskan” atau 

mungkin “ merasa dipaksa” dokter spesialis saraf untuk 

medalami pengetahuan, ketrampilan dan praktik dalam 

subdisplin tertentu Sebaliknya juga perkembangan iptek 

kedokteran tadi telah mnimbulkan ‘ minat” sebagian dokter 

diluar disiplin ilmu penyakit saraf untuk meminati ilmu 

penyakit, bahkan ada yang sangat ‘bernafsu’ melakukan 

tindakan tanpa ada pembuktian berdasarkan klinis (EBM) 

sesuatu hal yang tidak pernah dilakukan oleh anggota World 

Federation Neurology ( WFN); jelaslah secara etik 

kedokteran hal ini perlu dibicarakan dan bila menyangkut 

masalah mediko-legal perlu di selesaiakan oleh yang yang 

berwenang dan didalah hal yang sudah “keterlaluan” ini 

menurut pndapat saya pribadi perlu penyelesaian oleh 

Kolegium Kedokteran Indonesia 

Upaya penyelesaian permasalahan  

Grey area neurolgi yang kita dapat jumpai adalah tumpang tindih 

kompentensi antara : 

1. Dokter Spesialis Saraf dan Dokter Spesialis Saraf Konsultan  

2. Dokter Spesialis dan Dokter Spesialis Lainnya , misal pada 

Tim Geriatri yang menangani para lanjut usia.Tim Geriatri 

telah ada dibeberapa Rumah Sakit  

3. Dokter Spesialis Saraf dengan Dokter Spesialis yang 

mempunyai kompetensi pula dalam hal hal tertentu dan 

mempunyai kompetensi yang tercantum dalam Standar 

Kompentensi dalam Bidangnya dan telah di sahkan oleh 

Kolegium Kompetensi Indonesia (KKI)  
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4. Dokter Spesialis Saraf dengan Dokter Spesialis lainnya yang 

‘berminat’ dalam bidang Neurologi akan tetapi tidak 

mempunyai kompetensi dibidang neurologi 

Penyelesaian permasalahan tumpang tindih  

Upaya etik masalah yang tumpang tindih pada umumnya dapat 

diselesaikan dengan tetap berpegang pada azas  :  Kepentingan 

penderita paling kita utamakan  dengan –respect of auto-nomy –

voluntas agregoti suprema lex; Benifcence – Solus aegroti 

suprema lex; First  do no harm – Primum non nocere ; dan 

fairness and equality – Justitia. 

Jalur pemecahan masalah etika profesi jelas bebeda dengan 

penyelesaian disiplin dan hukum, karena antara ketiga 

mempunyai ruang lingkup masing, akan tetapi jalurnya berbeda. 

Jika masih dalam batas ruang lingkup masing – masing mungkin 

dapat dilaukakn hanya dari satu segi saja, misalnya dari segi 

etika profesi saja 

Namun begitu permasalahan tersebut saling tumpang tindih 

maka penyelesainya lebih sulit oleh kareaa masing masing 

mempunyai jalur, cara penilaian , tolak ukur , sanksi dan 

penyelesaian tersendiri . 

Tabel 1.10. Perbedaan etik profesi, disiplin dan hukum 

Bidang  Sifat Tujuan  Sanksi 

Etik 

Profesi 

Intern Self 

imposed 

regulation 

a. Menjaga 

mutu 

profes 

b. Memilhara 

harkat-

martabat 

profesi 

(tidak 

Teguran, 

skorsing, 

pemecatan (dari 

or-ganisasi) 
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berlaku 

umum) 

Disiplin  Hukum 

publik (ada 

unsur 

Pemerintah) 

Memelihara 

tata-tertib 

anggota 

profesi (tidak 

berlaku bagi 

bukan anggota 

profesi) 

Teguran , 

skorsing, 

pemecatan (dari 

pemerintah) 

Hukum  Berlaku 

umum (Sifat 

memaksa) 

Menjaga 

ketertiban 

masyarakat 

luas (ter-

masuk anggota 

pro-fesi) 

a. Hukum 

Perdata 

Ganti rugi 

b. Hukum 

Pidana 

- Hukuman 

badan 

- Pemcatan 

Pada hakekatnya etika dan hukum beranjak dari landasan yang 

sama , ialah moral yang terdapat di negeri kita : moral yang 

berakar pada falsafah Pancasila . 

Contoh contoh bidang etik yang laten menjadi kasus hukum 

adalah: 

a. Over –utilzation dari peralata canggih sekedar untuk dapat 

mengembalikan pinjaman kepada leasing company 

b. Under treatment – dari pasien pasien yang kurang mampu 

dan tidak bisa membayar , atau tidak menerimanya dengan 

berbagai dalih 

c. Dengan dalih medik memperpanjang “length of stay” pada 

pasien kelas VIP sehingga “income” – nya dapat bertambah 

d. Melakukan “patient dumping” dalam arti pasien yang tidak 

mampu dan tidak masuk asuransi secepat mungkin disuruh 

pulang atau d0 –“transfer” ke rumah sakit lain, walaupun 
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keadaannya belum stabil. Harus dicegah agar pasien yang 

tidak mampu jangan samapi di –“ping-pong” 

e. Tidak menerima pasien dalam keadaan “terminal” untuk 

menekan “mortality rate” dan memelihara nama baik rumah 

sakit 

f. Menahan nahan pasien dan tidak merujuk ke rumah sakit lain 

walaupun alat yang diperlukan untuk diagnostik tidak 

dimilikinya, misalnya CT-Scan. (Hal ini dapat menjadi 

kasus hukum kalua terjadi ssuatu yang fatal. Ada 

yuriprudensi di mana penuntutannya didasarkan atas dasar 

“lack of diagnostic information”, sehingga pasien 

meninggal) 

g. Kemungkinan timbulnya masalah masalah yuridis yang 

berkaitan dengan informed consent yang kini sudah menjadi 

rana hukum, namun pelaksanaannya belum tampak jelas. 

h. Masalah pengadaan rekam medik yang juga merupakan 

kewajiban dan banyak yang belum melaksanakan 

sebagaimana mestinya. Padahal rekan medis yang baik dan 

lengkap dapat merupakan bukti kuat di pengadilan 

i. Masalah euthanasia : 

- Pemberian life support  

o Bilamana tidak usah dimulai dan bilaman 

dihentikan 

o Bagaiman jika segi finansial menjadi 

masalah 

o Mercy killing? 

j. Prinsip “double effect” apa batasnya? 

- Misalnya apabila pasien tidak tahan lagi karena 

kesakitannya hebat, sedangkan dosis morfin yang 

diberikan sudah tinggi. Jika dosis ditambah, 

pasien dapat meninggal. 

Suatu perbuatan yang melanggar etik – dengan sengaja atau 

karena kelalaian. Kalau perbuatan itu dilakukan dengan sengaja 

( intentional, dolu, opzettelijk) maka permasalahannya jelas dan 
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pembuktiannya lebih mudah akan tetapi bila mengenai kelalaian 

atau ketidak sengajaan (ethical negligence) akan sukar untuk 

dinilai  

Kembali ke permasalah Grey Area akibat tumpang tindih 

masalah medik dan kompentensi yang diemban pelaksananya 

A. Permasalahan antara dokter umum – Dokter Spesialis Saraf 

– Dokter Spesialis Saraf Konsultan 

Permasalahan etika dalam pemasalahan ini dapat 

diselesaikan bila masing komponen memahami dan 

mematuhi kompetensi yang diembannya dan mengikuti 

sistem rujukan yang telah ada 

B. Permasalahan antara Dokter Spesialis Saraf dengan Dokter 

Spesialis lain, \ 

Misalnya: 

1. Dalam penanganan pasien lanjut usia di suatu rumah 

sakit: pasien lansia pada umumnya mengalami beberapa 

gangguan kesehatan sehingga bila tidak dilakukan 

pendekatan secata multidisiplin akan sulit si penderita 

akan mengalami pemulihan yang diharapkan, 

kemungkinan  karena karena pendekatan tatalaksana 

pelayanannya akan dilakukan sesuai dengan kompetensi 

masing , maka sebaiknya dilakukan pembahasan dengan 

jalan round table discussion.  

2. Kasus :  

Seorang dokter spesialis saraf menangani seorang calon 

pejabat pubik tepilih yang di MRS-kan karena kejang  

yang terjadi pada masa kampanye dan kejadian ini telah 

diliput media , dan akibatnya kejang dan MRS ini telah 

diketahui masyarakat . Seorang dokter spesialis penyakit 

dalam yang tidak terlibat dalam penanganan pasien 

tersebut telah mendapat ases dari catatan medik elekrotik 

bahawa MRI kepala paien tersebut mempunyai 

menungioma di daearh frontal yang besar. Rumah Sakit 
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telah mempunyai peraturan hanya dokter ahli yang 

berkompeten yang diperbolehkan untuk mndapatkan 

catatan medik tersebut  

Bagaimana sebaiknya dokter spesialis saraf menanggapi 

pendapat sejawat dokter spesalis dalam yang sebetulnya 

tidak berkompeten untuk permasalahan yang bukan 

kompen-tensinya.  

C.  Dokter Spesialis Saraf  dan Dokter Spesialis Lainnya yang 

mmpunyai kompentesi sama dalam suatu bidang yang telah 

disetujui oleh KKI 

Hal ini dapat diselesaiakan dengan membentuk Tim Terpadu 

mengenai permasalahan medik yang dihadapinya atau 

lakukan konsultasi  untuk dirawat bersama dan 

penatalaksanaanya sesuai dengan kompetensi yang 

dimilikinya. Misalnya pasien dengan Bell’s palsy dokter 

spesialis neurologi memberikan tatalaksana terapinya dan 

dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi 

memberikan tatalaksana terapi fisiknya  

D. Dokter Spesialis Saraf dan Dokter Spesialis Lannya yang 

“berminat” dalam bidang neurologi tetapi tetapi tidak 

mempunyai kompetensi di bidang neurologi 

Misalnya : 

Seorang dokter spesialis radiologi yang telah melalukan 

tindakan medis mengenai masalah yang disebutnya sebagai 

“Brain Washing” yang kemudian juga mengemukakan 

disertasi ilmiahnya untuk mendapatkan gelar doktor.  

Marilah kita coba membahas permasalah ini: 

1. Bidang Radiologi Intervensi adalah bidang untuk 

membantu / penunjang didalam penanganan seorang 

penderita dan bukan dalam bidang penatalaksanaan 

pasien; didalam melakukan tuganya kemungkinan 

dokter radiologi intervensi dapat memberikan obat 

tertentu untuk sarana diagnotik, akan tetapi bukan 

sebagai sarana terapi 
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2. Brain washing adalah istilah yang hanya ada di 

Indonesia dan belum ada evidence based-nya , dan 

belum pernah dilakukan penelitiannya di Indonesia. 

3. Pemeriksaan untuk gangguan vaskular otak yang 

lazim dilakukan adalah Digital Subtraction 

Angiography (DSA) – meruapakan istilah yang 

disebut sebut dalam penatalaksanaan stroke dan ini 

sebenarnya merupakan teknik baru / cara baru yang 

sebelumnya merupakan modalitas angiografi waktu 

lampau. DSA saat ini merupakan baku emas untuk 

evaluasi pembuluh darah otak  Pada DSA gambaran 

yang didapatkan adalah pembuluh darah otak 

dengan kepekaan mendekati 100% dan hanya 

tampak gambaran pembuluh darah saja dan pada 

saat ini DSA sudah empat dimensi (4D) yang 

menyempurnakan 3D yang sebelumnya sudah 

dikembangkan. 

DSA merupakan suatu prosedur untuk melihat 

pembuluh darah otak , sehingga fungsinya adalah 

sebagai sara diagnotik . Prosedur ini menggunakan 

bahan kontras agar pembuluh darah tervisualisasi 

dengan jelas. Saat injeksi melalui kateter dilakukan 

, kontras diencerkan dengan campuran larutan 

fisiologis (NaCl3%) dan heparin. Hepari merupakan 

obat antikoagual yang befungsi mencegah 

terbnuknya bekuan darah (trombus) selama 

kateterisasi dilakukan. Fungsi heparin sebagi prevei 

sehingga salah satu komplikasi DSA berupa 

trombosis (stroke) tidak terjadi. Banyak pertanyaan 

dan broadcast message di media yang memberikan 

informasi salah tentang DSA pada stroke.DSA di 

katakan memilik efek terapi hanya karena karena 

heparin selama prosedur dilakukan. Informasi yang 

beredar dimasyarakat mengungkapkan bahwa DSA 
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memiliki efek terapi , dapat menyembuhkan stroke 

bisa membuka pmbuluh darah sebelumnya  yang 

terbuntu . Sampai saat ini , smua informasi ini tidak 

memiliki dasar ilmiah, dan lebih merupakan 

testimoni orang per orang semata , yang tidak faham 

mengenai hal im. 

Tindakan terapi dengan katerisasi dikenal sebagai 

tindakan neurointervensi dan tindakan ini dilakukan 

begitu DSA selesai dikerjakan; sehingga DSA hanya 

sebagai prosedur diagnostik umumnya menadahului 

terapi neurointervensi. 

4. Konyolnya DSA ini dikatakan sebagai “Brain 

Washing”  - yang dilakukan oleh dokter yang tidak 

memiliki kompentesi di bidang neurolgi, untuk 

kepentingan yang tidak patut disinggung.. 

Menurut hemat saya masalah ini masalah yang rumit dan perlu 

dibahas oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) untuk 

mendapatkan keputusan yang arief oleh karena dampak 

penggunaan istilah dan cara pelaksanaan brain washing selain 

tidak terbukti juga sangat memberikan efek samping medis – 

morbiditas dan mortalitas dan juga memberatkan beban 

ekonomi penderita. 

Kini timbul peranyaan : perlukan etik pada zaman sekarang 

dipertahankan? Jawabnya : ya !!! . Bahkan lebih diperlukan lagi! 

Karena tanpa etik dan tanpa duperkuat oleh hukum, manusia 

yang satu dianggap dianggap saingan oleh manusia lainnya. 

Saingan dalam arti lawan yang harus dijatukan sebagai akibat 

timbulnya nafsu keserakahan manusia. Kalu tidak ada etik yang 

mengekang , maka fihak yang satu bisa tidak segan segan untuk 

menjatuhkan lawannya dengan segala cara; segala cara akan 

diempuh dan dihalalkannya sekedar dapat tercapai tujuannya; 

hal ini umumnya terjadi di dalam masyarakat yang sudah maju 

dan kompleks.Ingatlah ucapan Hobbes : Homo homini lupus – 
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Manusia yang satu bisa menjadi serigala bagi manusia 

lainnya.atau karena keserakahan, ketamakan bertambah 

merajalela dalam mengejar duit, seperti yang dikatakan oleh 

Prof.Slamet Imam Santoso : -‘ Duitologi’ . Semoga bukan kita! 

SIMPULAN  

Telah dibahas mengenai Grey Area in Neurology kompentensi, 

dengan didahului pembahasan mengenai etik, kompetensi di 

bidang neurologi dan dicoba untuk mencoba bagaimana cara 

penyelesaianya , setidaknya menurut pendapat saya. Pada 

dasarnya kita selesaikan permasalahan ini dengan arif dan ingat 

pada saat ini penanganan pasien sebaiknya dilakukan dengan 

pendekatan multidisiplin; bukankah bersama kita bisa lebih 

lebih baik. 

Kemungkinan hal seperti ini akan sering kita alami dimasa 

mendatang ,dan harapan saya selesaikan permasalahan secara 

etis berdasakan panduan etika kedokteran The World Medical 

Association dam Panbduan Etika Kedokteran Indonesia, secara 

Wisdom semuanya ditujukan pada kepentingan Pasien 

 

1.7 BAGIAN VII  

HARD WORK 

Sesudah kita bahas mengenai ke enam diatas . marilah kita 

,Anda dan saya melakukan kerja keras untuk mengatasi 

tantangan perubahan yang swelalu terjadi , usahakan tetap dalam 

koridor Excellence with Morality. 

Berikut akan saya cuplikan beberapa nasehat yang bermanfaat  

 Dengan kerja keras Anda akan menaklukan kemustahilan. 

Kelemahan kita hari ini,jangan sampai membikin kita 

merasa rendah diri dalam merencanakan masa depan yang 

hebat , yang cerah dan menakjubkan .Sekelam apapun masa 
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depan kita masih putih dan kita punya waktu untuk 

mengubahnya.Syekh Ammar Bugis 

 Percaya diri:“Anda HARUS tahu Anda bisa menang ,ANDA 

harus bisa menang dan Anda HARUS merasakan bahwa 

Anda bisa menang.Sugar Ray Leonard 

 Selalu ada seleksi : 

1. “Pendaki yang sampai ke puncak hanyalah yang 

tangguh .Pejuang yang sampai kesuksesan hanyalh 

yang sabar.Dan kita diberi pilihan menjadi manusia 

yang rapuh oleh tantangan ,atau justru menghebat 

seiring hebatnya rintangan ,Percayalah badai selalu 

menyisakan pohon –pohon terkuat. 

2. Jangan memenangkan kesenangan sejenak yang 

menghancurkan masa depanmu.Jangan pernah 

menunda hal yang penting dalam hidupmu 

 Menurut William Shakesphere : “Ada tiga kunci sukses : 

Tahu lebih banyak dari orang lain.Berusaha lebih keras dari 

orang lain,Berharap lebih sedikit dari orang lain 

 Menyikapi kritikan –“Sehebat apapun kita ,pasti aka nada 

orang yang mengkritik kita. Maka hanya ada dua sikakp, 

dengan sebagai masukan ,atau abaikan jangan risaukan.Jika 

kritikannya membangun jadikan itu sebagai media perbaikan 

diri, Tapi jika tidak ,abaikan .Jangan terlalu difikirkan dan 

jangan sampai kritikan itu mengganggu pikiran 

 Albert Eistein –“Nalar hanya akan membawa Anda dari A 

menuju B,namum imajinasi membawa Anda dari A 

kemanapun juga 

 Paling tidak ada tiga kata yang harus kita hindarkan dari 

pikiran kita dan jangan sampai masa depan kita dihancurkan 

karean dalam diri kita tertanam keyakinan yang salah.Tiga 

kata tersebut adalah: 

1. I Can’’t (Aku tidak bisa) 

2. Impossible ( Tidak mungkin) 

3. I Know (Aku tahu) 
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 Trouble is a Friend – “Saya melihat seorang pemecah batu 

sedang memukul sebongkah batu pada sampai seratus kali 

tanpa kelihatan retak sedikitpun.Tapi,pada pukulam ke 

seratus kali, batu itu pecah menjadi dua.Sya tahu bahwa 

bukan pukulan yang terakhir itu yang memecahkan batu 

tersebut,akan tetapi semua pukulan yang sudah dilakukan 

sebelumnya”Jacob Riis 

 Sir Winston Churchill – “Untuk meraih kesuksesan 

tidaklah cukup dengan melakukan yang terbaik.Terkadang 

kita harus melakukan apa yang kita perlukan” 

 Fokus – “Kullun muyassarub khuliq lah “ –Segala sesuatu 

akan dimudahkan untuk apa diciptakan untuknya 

 Walt Disney – “if you can dream it ,you can do it “ –

“Sampai masalah hidupmu sedemikian hebat, itu pertanda 

,kemudahan sudah mendekat.Maka kawanku ,saat itu 

masalah hidupmu sudah memuncak,kau boleh sedih,kau 

boleh menangis .Tetapi ingat satu hal ,bahwa kau tidak boleh 

menyerah. Karena sebentar lagi hidupmu akan berubah” 

 Richard Nixon – Hard Work – “ Jika enggan mengambil 

risiko,Anda tak akan per-nah kalah.Tetapi tanpa berani 

menanggung risiko ,Anda tidak akan pernah menang”  

 Saya akhiri tulisan ini dengan memodifikasi nasehat dari –

Ralph Waldo Emerson  

“ Jika seorang mampu menulis buku yang lebih baik,  

menyampaikan khotbah lebih baik , atau  

sebagai seorang dokter umum maupun  spesialis  yang 

bekerja dengan 

berpedoman  Excllence with Morality , mengandung  

kejujuran, tanggung jawab, intergritas, pengedalian diri 

sesuai 

nilai  moral yang diyakini, empati,menghargai orang lain, 

toleransi , 

dengan mengacu pada prinsip kebaikan dan keadilan, 
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Walaupun Anda membangun rumah di dalam hutan,  

dunia akan membuka jalan untuk mengetuk rumahmu”  

MANYAR KERTOADI  87 
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BAB II 

PESAN GURU UNTUK PARA DOKTER 
Djoko Wahono Soeatmadji 

  

Perjalanan Waktu Kecil 

ALAM SEHAT bagi kita semua! Salam sehat menjadi 

sebuah ucapan yang luar biasa akhir-akhir ini. Berawal 

dari masa kecil saya. Sejak Taman Kanak-Kanak (TK) 

hingga Sekolah Dasar (SD) saya bersekolah di sekolah swasta 

yang dipimpin oleh Almarhumah Ibu saya sendiri. Seingat saya 

di Taman Kanak-Kanak dahulu mata pelajarannya hanya ada 3 

yaitu pertama bermain, kedua bermain, dan ketiga bermain. 

Waktu di Sekolah Dasar, pelajarannya hanya Bahasa Indonesia, 

Berhitung, Pengetahuan Umum dan Budi Pekerti. Di kelas 5 

mulai diajarkan Bahasa Inggris. Pengalaman berkesan saat di 

SD adalah ketika saya selalu diikutsertakan di dalam 

pementasan sandiwara saat perayaan sekolah bersama teman-

teman saya. Sungguh masa kecil yang saya nikmati betul. 

Sekarang ketika saya melihat cucu-cucu saya, saat bersekolah di 

SD berjalan saja susah, karena buku pelajaran di bawah semua 

di dalam tas sekolahnya, belum lagi tekanan saat menghadapi 

pelajaran dari sekolah SD sekarang begitu besar, karena mata 

pelajarannya yang jauh lebih banyak dan PR yang harus 

dikerjakan di rumah.  

  

Pada waktu saya SD, saya tinggal di Jalan Kawi, pojok Jalan 

Panderman. Saat itu belum ada pertokoan di seberang Selatan 

Jalan Kawi. Akan tetapi ada jembatan yang menyeberang 

menuju Sekolah Dasar dan Kampung Bareng. Teman-teman 

saya adalah anak kampung Bareng tersebut. Selain bersekolah 

banyak juga aktifitas yang lain yang saya lakukan dengan teman-

teman saya misalnya sepak bola, kasti, memancing, berenang di 

kolam renang Stadion dan berenang di sungai. Saya juga sering 

diajak makan dengan mereka di rumahnya. Selain itu saya dan 

S 
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teman-teman dari kampung Bareng kadang-kadang bermain-

main di kebun percobaan milik Sekolah Pertanian Menengah 

Atas (SPMA) eks. Sekolah Landbouw (landbouwscholen), yang 

terletak di belakang SD Bareng. Di kebun percobaan itu ada 

hutan jati,  kebun kopi, kebun kelapa sawit, kebun karet, sawah, 

kebun tebu, sungai kecil, dan ada jalur kereta pengangkut tebu 

(lori). Di sinilah tempat saya bermain-main bersama teman-

teman saya, mencari ikan, mencari belut, mencari biji kelapa 

sawit dan biji karet untuk dijadikan mainan. Kadang-kadang 

saya ikut (menumpang) gerobak (cikar) yang ditarik oleh sapi 

milik teman saya yang tinggal di Bareng, yang mengangkut 

batu-bata dari Kota Lama ke Jalan Ijen (di muka Taman 

Indrokilo). 

 

Taman Indrokilo dahulu indah sekali, ada telaga bertingkat, 

yang menampung air dari area persawahan dan kebun tebu. Saya 

sangat menikmati telaga yang ada di Taman Indrokilo. Saya dan 

teman-teman saya sering bermain-main, mandi dan memancing 

ikan di sana. Masa kecil saya inilah yang mungkin membentuk 

pribadi saya. Hingga kegemaran (hobby) saya sampai saat ini 

adalah berenang, memancing ikan, mandi di laut, snorkeling, 

diving, menikmati alam, jalan-jalan di hutan (hiking), dan 

mendaki gunung (trekking). 

 

Pergaulan saya saat masa kecil inilah yang mungkin 

mempengaruhi pola pergaulan saya sampai saat ini. Sekarang 

saya tidak canggung bergaul dengan teman-teman yang setara 

dengan anak-anak kampung Bareng. Saya sangat menikmati 

masa kecil saya, dan itu menjadi bagian penting dalam 

kehidupan saya. .  

  

Ketika SMP, saya bersekolah di SMP Katolik Oro-Oro Dowo, 

saya bergaul dan bermain dengan semua teman-teman dari 

segala lapisan dengan berbagai keyakinan. Ketika SMA, saya 
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masuk ke SMA Negeri 2 di Alun-Alun Bundar. Saat itu ada 4 

SMA Negeri di Malang. Saya masuk SMA pada tahun 1959 dan 

lulus tahun 1963. Waktu itu SMA Negeri 2 menjadi SMA 

Teladan yang kemudian lokasinya dipindahkan dari Tugu 

(Alun-Alun Bundar) ke Kota Lama, sehingga jaraknya cukup 

jauh dari rumah saya. Sehari-hari saya ke sekolah naik sepeda. 

SMA dan selanjutnya, mungkin sama dengan adik-adik yang 

sekarang, saat di SMA saya sangat menyukai olahraga terutama 

basket dan volley, dan saya bawa hingga saya masuk ke Fakultas 

Kedokteran Universitas Airlangga pada tahun 1963, dan pernah 

ikut dalam pertandingan melawan Akademi Angkatan Laut 

(AAL).  

  

Saya juga selalu mengagendakan waktu untuk menikmati alam, 

salah satunya dengan mendaki gunung. Saya sudah mendaki 

Gunung Anak Krakatau, Gunung Panderman, Gunung Butak, 

Gunung Kelud, Gunung Penanggungan, Kawah Ijen, Ranu 

Kumbolo – Gunung Semeru, termasuk hiking di hutan, coban 

ataupun bukit di sekitar Malang sebagai agenda menikmati akhir 

pekan (Coban Sewu Ampelgading, Goa Tetes Lumajang, JSS-

Poncokusumo, UB-Forest, Budug Asu Wonosari Lawang), saya 

juga sudah mengunjungi Komodo National Park, Labuan Bajo, 

Gili Trawangan, Taman Nasional Baluran, Wakatobi, Derawan, 

hingga Suku Asmat di Papua dan lain-lain.  

  

Salah satu dampak positif dari Pandemi COVID-19 saat ini 

adalah pola hidup sehat menjadi populer Kembali di kalangan 

masyarakat. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang 

secara teratur melakukan jalan sehat, jogging, dan bersepeda. 

Healthy lifestyle inilah (olahraga teratur & makan sehat) yang 

menurut saya adalah satu hal yang mungkin bisa diturunkan 

pada anak cucu kita, supaya mereka bisa hidup lebih sehat.  
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Apakah memilih menjadi seorang Dokter 

Sebetulnya saya bukan memilih menjadi Dokter. Ketika saya 

lahir Ayah saya adalah seorang Dokter. Almarhum Ayah saya 

(Dokter Soeatmadji) adalah Direktur Rumah Sakit Dr. Saiful 

Anwar Malang. Saya anak bungsu dari 6 bersaudara, kakak 

sulung saya alumni FK Universitas Airlangga. Beliau pernah 

jadi dekan di FK Unair dan rektor di FK UWK. Kakak saya yang 

nomor dua juga seorang dokter lulusan FK Universitas 

Indonesia. Kakak saya perempuan nomor tiga seorang Bidan, 

yang pada tahun 1950 an, beliau ditempatkan di Barabai 

Kalimantan Tengah. Jadi kelihatannya bukan karena saya 

memilih menjadi Dokter, tetapi rasanya profesi yang saya kenal 

tidak adalah Dokter. Saya mendaftar di FK Unair dan FK UI, 

diterima dua-duanya, dan saya memilih FK UNAIR.  

  

Menjadi Dokter Spesialis Penyakit Dalam 

Ketika saya lulus tahun 1970, spesialisasi belum semarak seperti 

sekarang ini. Tetapi Almarhum Ayah saya secara tidak sengaja 

atau secara khusus menyampaikan apa yang beliau sukai, dan 

dari pembicaraan beliau, keliatannya beliau mencintai bidang 

ilmu penyakit dalam dan saya juga merasa sesuai dengan bagian 

penyakit dalam 

  

Memperdalam bagian Endokrinologi 

Endokrin - hormon, adalah bagian dari sistem komunikasi tubuh 

kita. Komunikasi antara bagian sel, sel dengan sel, sel dengan 

jaringan, sel dengan organ yang berbeda. Dalam pendalaman 

lebih lanjut ketika tahun 1991, saya merasakan bahwa tahun itu 

terdapat perubahan yang sangat besar dalam dunia kedokteran. 

Sebelum tahun 1991 saya bisa membaca dan memahami 

Harrison Textbook of Internal Medicine. Sejak tahun 1991 basic 

dari science dan knowledge ilmu kedokteran terutama penyakit 

dalam sudah sangat berbeda. Saya bisa membaca text book of 

internal medicine, tetapi saya tidak memahaminya. Karena ada 
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3 hal yang menjadi basic science dari kedokteran secara umum 

terutama di bidang ilmu penyakit dalam, pertama adalah 

Biochemistry dan Molecular Biology, kedua Immunology, 

ketiga Medical Genetic.  

 

Ini mendorong diri saya dan teman-teman untuk mendalami hal 

ini dan merubah total pendidikan yang ada di Malang. Untuk 

mengejar ketertinggalan kita harus menguasai Biochemistry - 

Molecular Biology, Immunology, dan Medical Genetic. Hal itu 

menyebabkan kami berpendapat bahwa kurikulum Fakultas 

Kedokteran Universitas Brawijaya harus diubah. Saya kebetulan 

mendapatkan warisan buku dari almarhum ayah saya, yang 

berjudul 75 Tahun Pendidikan Dokter di Hindia Belanda (1850-

1925). Almarhum Ayah saya lulus dari NIAS tahun 1925. Saya 

sering melihat pendidikan kedokteran. Struktur dan isi 

kurikulum Pendidikan Dokter yang berlaku saat itu ternyata 

terlalu berbeda dengan yang sekarang. Menurut saya struktur 

dan isi kurikulum pendidikan dokter masih menggunakan 

struktur dan isi kurikulum warisan Hindia Belanda. Hal itu bisa 

dipahami karena yang menyelenggarakan Pendidikan 

Kedokteran di Indonesia adalah Pemerintah Hindia Belanda. Di 

dalam kurikulum tersebut masih diberikan mata pelajaran dasar 

yaitu fisika, kimia, biologi dan matematika. Akhirnya kami ubah 

menjadi basic science yang sudah selayaknya di fakultas 

kedokteran yakni Biokimia - Biologi Molekuler, Imunologi, dan 

Genetika. Itulah perubahan yang menjadi dasar yang kuat untuk 

mengejar ketertinggalan dari Pendidikan Dokter di luar negeri. 

Selain itu kami juga memperkenalkan Metode Keilmuan 

(scientific method) dalam menegakkan diagnosis dan 

merencanakan terapi, yang ternyata merupakan awal dari 

evidence based medicine.  

 

Kami juga mulai berkerjasama dengan fakultas MIPA. Fakultas 

MIPA menguasai skill and knowledge yang tidak diajarkan di 
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fakultas kedokteran, tetapi sangat bermanfaat dan mendukung 

keinginan kami untuk mengejar ketertinggalan. Kerjasama ini 

tetap berlangsung hingga saat ini. 

  

Perbedaan jaman kuliah lalu dengan sekarang 

Perbedaan yang terjadi sangat singifikan. Saya sangat menyukai 

kalimat “Di dalam suatu masyarakat yang dinamis, yang tetap 

adalah perubahannya” saya kira hal ini tidak bisa dihindari. 

Salah satu contoh yang tidak kehedaki adalah pandemi COVID-

19. Pandemi COVID-19 ini menyebabkan sistem komunikasi, 

pembelajaran dan lain sebagainya berubah drastis. Tetapi 

sebetulnya hal ini sudah terjadi sejak dahulu. Saya kira ini yang 

menyebabkan kami berfikir bahwa pendidikan tidak boleh 

membelenggu tetapi mencerahkan. Saya berpandangan bahwa 

saya tidak ingin mahasiswa menjadi sama seperti saya, saya 

ingin mahasiswa, anak didik saya menjadi dirinya sendiri dan 

lebih pandai dari saya. Karena apa yang saya pelajari dan pahami 

sekarang, mungkin besok atau besok lusa bisa sangat berbeda 

dan jika kita tidak siap barangkali kita akan selalu terkejut, 

bahkan tahu-tahu kita sudah ketinggalaan. Inilah prinsip yang 

saya terapkan pada mahasiswa saya. Saya menganggap 

mahasiswa bukan sebagai murid. Contohnya dalam teknik IT 

mereka jauh lebih terampil dari saya, tetapi saya menganggap 

mereka sebagai sparring partner, partner canggih, karena 

mungkin saya hanya beruntung dari pengalaman, dibandingkan 

dengan anak didik. Idealisme, komitmen dan konsistensi harus 

tetap dipertahankan dalam menghadapi perubahan yang 

mungkin terjadi sangat cepat. Bagaimana dokter juga harus 

bersikap pada pasien, sesama sejawat dan masyarakat. 

  

Perbedaan Dokter beberapa waktu yang lalu dan sekarang 

Perbedaan yang signifikan adalah tentang informasi. Saya ingat 

betul, karena saya masuk di FK Unair tahun 1963, dan namanya 

perpustakan mencari informasi ilmiah tidak mudah. Terkadang 
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ketika kita menemukan referensi majalahnya, ketika kita buka 

halamannya sudah tersobek. Hal inilah yang terjadi. Inilah 

bedanya dengan sekarang. Kita sekarang bisa mendapatkan 

informasi tentang apapun di manapun, dari ujung jari kita 

bahkan mungkin tanpa biaya dengan menggunakan gadget. 

Siapapun yang bisa mengakses informasi lebih cepat dan lebih 

banyak, mungkin mereka lebih mengetahui.  

 

Selain perubahan cukup drastis dalam kurikulum, kami juga 

memfasilitasi anak didik dan staf pengajar dalam mencari 

informasi termasuk referensi majalah, buku teks, perkuliahan, 

dan komunikasi menggunakan IT (electronic library). Jika 

dahulu buku yang tebal harus ditata rapi dalam perpustakaan, 

saat ini menjadi perpustakaan digital yang hanya membutuhkan 

beberapa peralatan computer di satu ruangan yang tidak luas.  

Saat ini pasien  seharusnya dilibatkan dalam pengambilan 

keputusan tentang apa yang akan dilakukan terhadap dirinya. 

Saya selalu menyarankan kepada pasien saya untuk mencari 

informasi dari sumber yang terpercaya dengan cara memberikan 

source of information (website dan keywordnya) dan mereka 

sangat senang diberikan kesempatan untuk memperoleh 

informasi itu di depan saya dan kemudian bertanya serta 

berdiskusi. Saya juga sering menyarankan kepada pasien saya 

second opinion.   

  

Kiat menghadapi COVID-19 

Sekian puluh tahun saya menjadi dokter (hingga 2021 artinya 

sudah 51 tahun saya menjadi dokter), belum pernah kami 

menghadapi pandemi seperti COVID-19 ini, namun ini adalah 

risiko dari profesi kita. Yang pertama, yang jelas kita harus 

melindungi diri sendiri dan keluarga terdekat.  

 

Dengan memberikan informasi: 1) Pentingnya cuci tangan 

memakai sabun dengan air mengalir setiap kali kita habis 
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memegang barang atau alat atau apapun yang kemungkinan 

terkontaminasi dengan virus COVID-19. 2) Memakai masker 

sesuai yang disarankan oleh petugas kesehatan. 3) Menghindari 

kerumunan yang mungkin salah satu individunya sudah tertular 

oleh COVID-19. Hindari atau kurangi berada di ruangan dengan 

sirkulasi udara tertutup (AC), karena diduga ruangan dengan 

sirkulasi udara tertutup juga berpotensi memudahkan penularan. 

Apabila ada sebaiknya jendela dan pintu dibuka agar sirkulasi 

udara menjadi lebih bebas keluar dari ruangan dengan bantuan 

kipas angin. Rumah Sakit di daerah tropis dengan arsitektur 

lama, seperti yang dapat kita lihat di kota-kota besar termasuk 

Surabaya dan Malang, sebelum direnovasi pada umumnya 

mempunyai jendela dan pintu yang lebar yang bisa dibuka. 

Menurut saya rumah sakit seperti itu lebih sesuai dalam kondisi 

pandemi seperti saat ini.  

  

Menyemangati diri untuk keep long life learning dan keep 

positive thinking  

 Hidup sehat, termasuk olah raga teratur sangat lekat 

dalam kehidupan saya, hingga saat ini saya tetap rajin berolah 

raga dengan berjalan kaki atau bersepeda setiap pagi atau sore 

hari, bahkan saya merasa bersalah bila dalam sehari saya belum 

berolahraga. Jangan menggunakan alasan tidak ada waktu untuk 

melakukan aktifitas jasmani secara teratur.  

 

Begitu cepat datangnya informasi bahkan seperti banjir, satu 

hari bisa ratusan hingga ribuan informasi termasuk dalam bidang 

kedokteran. Kalau kita diam 1 hari, mungkin dalam bidang 

gastroentero hepatologi, kita sudah ketinggalan informasi. 

Karena informasi bisa diambil di manapun dan kapanpun. Ini 

sangat mudah, kemudahan yang tidak mudah saya peroleh 

ketika saya sekolah kedokteran pada tahun 1963. Apa yang saya 

kerjakan itu sudah sering saya katakan pada anak didik saya, jika 

ingin sehat secara fisik, “siksalah tubuh” kita setiap hari. 
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Dengan melakukan aktifitas jasmani secara teratur, misalnya 

dengan berjalan kaki di sekitar rumah selama 30 menit setiap 

hari. Identik dengan itu. Jika anda tidak ingin cepat pikun maka 

“siksalah otak” anda setiap hari, dengan menyiksa otak anda, 

maka otak dan fisik baik otot dan lainnya tidak akan cepat rusak. 

Otak rusak bukan karena terlalu banyak dipakai, tetapi justru 

menjadi rusak karena jarang dipakai atau tidak pernah dipakai. 

Mari membaca walaupun satu dua halaman setiap hari. Mari 

lakukan healthy lifestyle, healthy diet juga setiap hari. Kalau 

ingin tidak cepat pikun, dan mengurangi resiko Azlheimer, 

parkinson dan vascular iskemi, berlatihlah latihan fisik secara 

reguler.  

  

Menjaga keseimbangan antara pekerjaan dengan 

kehidupan keluarga 

Sebenarnya sangat mungkin untuk diatur dengan baik. Dalam 

satu minggu di tengah-tengah minggu disediakan waktu 

misalnya hari Rabu. Di hari rabu kita melepaskan kegiatan rutin 

hari rabu dengan kegiatan bersama keluarga, mungkin sekedar 

jalan-jalan atau makan bersama keluarga. Kegiatan ini bisa 

digunakan untuk membina kekeluargaan. Kemudiaan perlu 

dalam satu bulan outing jalan jalan ke luar. Kalau saya memilih 

jalan-jalan di alam bebas, apakah itu di desa, atau di hutan atau 

pantai atau gunung. Ini lebih sehat daripada jalan-jalan di Mall, 

Karena jika kita mulai sejak dini masa anak-anak, insya Allah 

akan terbawa sampai dewasa. 

 

Apakah definisi kesuksesan menurut Prof? 

Ketika menempuh pendidikan ilmu penyakit dalam di Surabaya, 

saya melihat bahwa pasien diabetes tipe 2 di Poliklinik Rawat 

Jalan RSUD Dr.Soetomo Surabaya fenotipenya berbeda dengan 

apa yang saya baca di buku teks. Di buku teks pasien diabetes 

tipe 2, di Eropa, Amerika Utara, Meksiko dan beberapa wilayah 
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lainnya sekitar 80% pasien diabetes tipe 2 merupakan pasien 

yang gemuk (obese).  

Ketika saya kembali ke Malang saya melakukan penelitian di 

Poliklinik Rawat Jalan (Poli Endokrin Diabetes) RSUD Dr. 

Saiful Anwar Malang. Hasil penelitian menunjukkan 50% 

pasien mempunyai indeks massa tubuh (IMT) yang normal, 30% 

IMT yang kurang, dan 20% mempunyai IMT yang lebih dan 

obese. Jika fenotipenya berbeda sangat mungkin genotipe dan 

lingkungan pasien diabetes di Indonesia berbeda dengan pasien 

yang ada di buku teks. Jangan-jangan jenis diabetes mellitus di 

Indonesia berbeda dengan apa yang saya baca pada buku teks, 

yang kebanyakan ditulis berdasarkan data-data hasil penelitian 

di sana. Pada saat itu sudah ada subklasifikasi diabetes mellitus 

tipe 1 (T1D); yaitu 1) Fulminant, 2) Tipe klasik/konvensional 3) 

Tipe 1,5 (slowly progressing type 1 diabetes), nama lain LADA 

(Latent Autoimmune Diabetes in Adult).   

 

 Hasil penelitian di Malang menunjukkan karakteristik 

pasien LADA usia relatif muda, tidak gemuk, dan lebih cepat 

memerlukan insulin untuk mengendalikan glukosa darahnya. 

Penelitian saya lanjutkan dengan salah satu marker untuk 

diagnosis diabetes tipe 1, yaitu Marker Autoimmune GAD 

(Glutamic Acid Decarboxilase) 65kD. Penelitian saya kerjakan 

dengan bantuan teman-teman dari Fakultas MIPA UB.  

 

Ketika itu saya “marah” karena harus membayar 150 USD 

untuk melakukan pemeriksakan GAD 65kD seorang pasien. 

“Kemarahan” saya, menyebabkan saya berniat membuat 

sendiri reagen untuk mendeteksi GAD 65kD.  Alhamdulillah 

berhasil, bukan karena saya pandai tetapi justru karena saya 

“salah pergaulan” (dalam arti positif). Karena untuk membalas 

sakit hati itu, saya bekerja sama dengan Fakultas MIPA yang 

menguasai teknologi, pengetahuan dan skill termasuk insilico. 

Kerjasama saya dengan Fakultas MIPA ini telah berlangsung 
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selama lebih dari 20 tahun dan menghasilkan PATEN KIT 

GAD. Untuk memproduksi KIT GAD kami bekerjasama dengan 

Biofarma. Sakit hati yang berkelanjutan menyebabkan kami 

berhasil menambah 2 paten lagi untuk Deteksi Penyakit 

Autoimun Tiroid. .  

 

Kriteria keberhasilan Perguruan Tinggi termasuk Fakultas 

Kedokteran, adalah menghasilkan: 1) Ilmuwan dan profesional 

yang berkualitas (mampu bersaing di dunia Internasional). 2). 

Buku teks dan tulisan hasil penelitian yang dimuat di dalam 

majalah dengan impact factor yang tinggi. 3). Paten agar 

Indonesia dapat berdikari di bidang alkes dan obat.   

  

Pesan Penutup  

 Tidak ada pekerjaan besar yang bisa dikerjakan sendiri, 

oleh karena itu kerjasama lintas disliplin keilmuan mutlak 

dilakukan.   

  

Ucapan Terima Kasih 

 Terima kasih kepada semua Guru-Guru saya sejak dari 

TK, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Khusus untuk 

Dosen Almamater Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga 

ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya 

atas bimbingan dan keteladanan dalam usaha mencapai 

keberhasilan seperti yang saya capai saat ini.  
 . 
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BAB III 

PESAN GURU UNTUK PARA DOKTER 
Bayu Santoso 

 

Terima kasih kepada Guru 

aya bahagia sekali karena saya dari Jawa Timur. Setiap 

kali saya ditanya oleh teman asli dari mana, saya selalu 

bingung menjawabnya. Saya selalu menjawab dari Jawa 

Timur. Saya menumpang lahir di Jember pada tahun 1947. Saya 

baru saja berulang tahun ke-73 Oktober kemarin. Kemudiaan 

setelah kemerdekaan pindah ke Blitar, saya ingat masih ketika 

digendong oleh ibu saat saya masih usia 2-3 tahun, saya melihat 

banyak serdadu-serdadu membawa bedil. Ternyata mereka 

adalah pasukan-pasukan TNI yang membantu dalam perang 

kemerdekaan. Bapak saya orang Blitar, kembali bekerja di 

Blitar. Ibu saya orang Madiun. Saya dibesarkan di Blitar dari 

belum sekolah, TK sampai SD Kelas 6. Sampai umur 12 tahun 

perkembangan otak secara mikroskopik sama dengan orang 

dewasa. Apa yang diisikan ke otak saya oleh orang tua saya 

terutama ibu saya. Ibu saya hanya sekolah pada zaman belanda 

istilahnya kelas “ongo loro” ini yang membedakan bahwa beliau 

dari rakyat jelata bukan dari kalangan atas, hanya tamat sekolah 

ini saja. Sedangkan bapak saya sekolah belanda namanya 

“MULO”, kalau di zaman sekarang setara SMP. Jadi ibu lulusan 

SD, bapak saya hanya lulusan SMP. Anaknya ada 6 orang dan 

laki semua, dan saya nomor dua.  

Apa yang saya dapat dari guru pertama saya yakni orang tua saya 

adalah disiplin dalam kegiatan sehari-hari, disiplin dan 

bagaimana berbahasa dengan orang tua. Hal tersebut betul-betul 

ditanamkan oleh orang tua saya. Ketika saya TK hingga SD 

Kelas 6 di blitar, yang saya pelajari ternyata semuanya ilmu-

ilmu seperti berhitung, bahasa jawa, menyanyi menggambar. 

Tetapi justru saya mendapatkan sesuatu yang setelah saya 

S 
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berfikir dan ketika saya dewasa yakni saya mendapatkan ilmu 

logika. Jadi, kita harus menghormati orang lain apalagi usianya 

lebih tua. Bahasa kepada yang lebih tua beda, jadi dalam bahasa 

jawa ada bahasa ngoko, kromo madyo, kromo inggil dan di atas 

kromo inggil ada yang lebih tinggi lagi, ternyata saya bisa semua 

bahasa tersebut. Intinya adalah disiplin menghormati orang lain. 

Kita sebagai dokter juga harus menghormati orang lain yaitu 

orang sakit. Orang sakit itu bukan sekadar sakit, tetapi juga 

menderita terutama dalam bidang saya rehabilitasi medik. They 

are not only sick people but also suffering people. Cacat fisik 

seringkali sampai mati tidak akan hilang cacatnya. Contohnya 

pada anak dengan cerebral palsy, stroke, amputasi, bagaimana 

mereka sembuh total? Mereka tetap akan sangat menderita. Kita 

ditakdirkan sebagai dokter harus menolong orang. Saya 

mendapatakan budaya Jawa seperti ini dari orang tua saya. Apa 

yang saya dapatkan ketika di TK dan SD, yang terutama adalah 

disiplin dan menghormati orang lain. Hal ini ternyata betul 

sekali. Ternyata sifat tersebut yang harus dibawa oleh seorang 

dokter karena mereka bukan hanya harus dihormati, karena 

merka bukan hanya untuk dikasihani tetapi ditolong karena 

mereka bukan hanya sakit tetapi mereka sangat menderita. Bagi 

saya, bekal bagi dokter nomor satu adalah love. Syukur 

Alhamdulillah saya mendapat ini dari guru-guru saya yakni 

nomor satu orang tua saya dan guru-guru saya di TK hingga SR 

di Blitar (Hingga saat ini saya hafal seluruh nama-nama guru 

saya. Guru ini mengajar pelajaran ini, guru ini mengajar 

pelajaran ini dan seterusnya). Semuanya mengajarkan untuk 

menghormati orang lain dan kasih sayang.  

Kemudian setelah dari Blitar, bapak saya sebagai pegawai 

kabupaten Blitar berpindah ke Lumajang. Saya masuk SMP di 

Lumajang. Ilmu saya menjadi bertambah, yang dahulunya 

bahasa Jawa sekarang bertambah bahasa Madura. Kemudian 

SMA saya pindah lagi ke SMA di Banyuwangi. Saya lulus dari 
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SMA Banyuwangi. Lulus SMA di tahun 1965, saya inginnya 

seperti bapak saya (yang bekerja di bidang pertanian), jadi saya 

ingin menolong petani-petani. Sehingga awalnya saya ingin 

pergi ke IPB Bogor karena ingin memasuki jurusan pertanian. 

Tetapi itu tahun 1965. Kita tahu bahwa tahun 1965 merupakan 

tahun gawat-gawatnya Indonesia karena ada peristiwa 

G30SPKI. Setelah saya lulus SMA, saya mendaftar banyak 

Fakultas. Bersyukur sekali saya, ketika mendaftar dari 5 

Fakultas, saya diterima pada semua Fakultas, yang pertama FK 

Unair. Kemudian ketika sudah mulai ospek dan mulai sedikit 

kuliah, kemudian saya dipanggil ke IPB Bogor. Karena saya 

inginnya Bogor, jadi saya ke sana. Tetapi ketika saya ke sana, 

tidak ada namanya kuliah, tetapi adanya apel, apel, apel. 

Semuanya serba tidak karu-karuan. Lalu saya berfikir jauh-jauh 

saya dari Banyuwangi ke Bogor masa kok cuma seperti ini. 

Akhirnya saya kembali lagi ke Surabaya karena FK Universitas 

Airlangga Surabaya yang waktu itu belum saya lepas. Itulah 

cerita panjang di balik layar saya.  

Kurikulum yang saya dapat selama SMP, SMA, masuk 

kedokteran, khususnya di SMA, saya acungkan jempol. Karena 

dari SMA itu saya dapat masuk ke dalam fakultas kedokteran, 

karena guru-guru saya yang sangat penuh dengan kasih sayang. 

Saya dulu sangat tidak senang dengan materi kimia, tetapi guru 

kimia saya dengan enak sekali menjelaskan hingga saya 

mengerti. Ketika saya ujian soal kimia untuk ke Fakultas 

Kedokteran, ternyata persis seperti yang diajarkan oleh guru 

SMA saya yakni pak Seno, sehingga mungkin nilai saya tinggi 

dan bisa masuk FK Unair. Terima kasih saya kepada guru-guru 

yang sebesar-besarnya.  

Jaman dahulu kuliah di Fakultas Kedokteran itu sangat lama. 

Terutama ketika jaman G30SPKI Unair sempat diliburkan 

selama 1/2 tahun. Saya lulus pada tahun 1972. Apa yang saya 

pelajari di FK (meskipun bukan hanya di Unair saja) 
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kurikulumnya sanagat bagus sekali memberika dasar yang 

sangat baik untuk seorang dokter. Saya bersyukur dapat 

beasiswa ke luar negeri dan ketika ujian di sana saya 

mendapatkan rangking di sana karena dasar saya yang cukup 

baik. Ketika di Scotland, Bahasa Inggris saya, mampu 

mendapatkan nilai yang baik karena dasar yang baik. Bagi adik-

adik yang akan ke luar negri (karena beasiswa sekarang banyak) 

percayalah bahwa bekal kalian sudah banyak dan kuat sekali. 

Saya berterima kasih bagi guru dan dosen saya di FK Unair dan 

setelah saya mengambil spesialisasi, karena saya mengambil 

IKFR (PM2R) yang dasarnya adalah pengetahuan dasar 

Anatomi dan Fisiologi, karena penyebab cacat umumnya dari 

sistem neuromuskuloskeletal dan kardiorespirasi. 

Kesimpulannya, saya mendapat bekal yang sangat kuat dari 

Indoensia termasuk surabaya. Jadi jangan khawatir bahwa 

pengetahuan kita tidak kalah dengan negara lain.  

Mengapa Rehabilitasi Medik? 

Saya memilih rehabilitasi medik ini juga karena love. Ketika 

tahun 1970, saya sangat senang sekali ketika bisa menuliskan 

nama saya Bayu Santoso sebagai Dokter Muda pada bagian baju 

saya seperti tampak gagah sekali. Itu gelar pertama jadi terasa 

seperti itu. Ketika dokter muda saya rotasi di Saraf, waktu itu 

ada dokter Alm. Prof. Oemijono Moestari. Ketika di bagian 

saraf, saya melihat banyak sekali anak-anak lucu-lucu, tetapi 

tidak bisa jalan, “memberangkang atau ngesot” dan jumlahnya 

begitu banyak berusia sekitar 4-6 tahun. Ketika itu saya bertanya 

sama prof, beliau menjawab “Kamu tidak tahu Polio ya? Ini 

namanya Polio” Akhirnya saya mulai belajar tentang polio. 

Ceritanya juga klasik, yakni ketika sakit panas disuntik ternyata 

jadi lumpuh. Karena klasiknya, dengan melihat saja tidak perlu 

anamnesis saya sudah tahu polio itu karena khasnya. Lalu saya 

bertanya pada prof. “Dokter ini kan pekerjaan mulia, dokter itu 

pekerjaannya menolong anak-anak yang tidak bisa jalan, setelah 

dibikinkan alat untuk bisa jalan lagi. Hal ini benar-benar 
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menohok perasaan saya. Dokter ini belajar pada siapa?” “Saya 

belajar di Amerika, belajar di NYU (New York University) 

suatu University terkenal. Gurunya sangat terkenal dalam 

bidang rehab.” “Siapa kamu?” “Saya ini DM dokter” “Kalau 

kamu tertarik, teruskan dahulu jadi dokter. Kalau kamu tertarik 

nanti ke sini kalau perlu” Mungkin beliau berfikir bahwa saya 

tidak tertarik (cuma iseng saja). “Ya sudah belajar dahulu sana”.  

Pada waktu saya juga masih dokter muda, ketika itu saya 

bersama-sama DM sekelas bertamasaya ke Jawa Tengah melihat 

Borobodur, candi-candi dan RC (Rehabilitasi Centrum) Solo. 

RC Solo itu prof Soeharso masih sugeng. Saya juga melihat di 

sana anak-anak banyak sekali anak-anak polio. Beliau 

melakukan banyak operasi, banyak para serdadu yang dioperasi 

dan harus diamputasi (korban perang). Lalu dibuatkan kaki 

palsu oleh beliau. Lalu saya melihat sendiri, kaki palsu buatan 

sendiri dari bambu, yang biasanya untuk tempat ayam bertelor, 

lalu disambungkan ke kaki yang diamputasi dan mereka bisa 

jalan lagi. Dalam hati, “Masya Allah”. Untuk kedua kalinya saya 

terpesona, ini adalah pekerjaan yang mulia sekali. 

Ketika saya lulus tahun 1972, saya datang kembali ke dokter 

(Alm) Oemijono. Lalu saya diberi pertanyaan “Siapa kamu?” 

“Saya DM yang dahulu menghadap” “Saya sudah lulus dokter” 

“Terus?” “Saya ini mau bertanya bagaimana dokter?” “Lho 

kamu ini beneran ini? Masya Allah” “Ya beneran.” “Tidak ada 

di Indonesia jurusan ini, adanya di luar negeri” “Waduh 

bagaimana ini” “Jadi begini saja, kalau kamu tertarik masuk saja 

pada bagian saraf dulu, mendaftar sebagai PPDS, dulu namanya 

residen.” Tidak perlu diuji langsung masuk karena tidak banyak 

yang dahulu tertarik. Lalu ketika saya PPDS di Saraf, saya harus 

ujian ECFMG dahulu (kalau mau ke Amerika harus belajar ujian 

itu). Ujian pertama hamper mau lulus, tetapi tidak lulus. Ujian 

kedua saya mencoba lagi dan lulus. Ini bukan karena kepintaran 

saya. Tetapi artinya bekal yang saya terima di Indonesia ini kuat. 
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Kalau saya lulus kan aritnya lumayan, saya hanya seorang anak 

dari desa Blitar bisa lulus, sudah sangat bagus.  

Tetapi ketika melihat peta saya bingung, karena Amerika jauh 

sekali, padahal saya baru menikah, punya anak satu. Padahal 

waktu itu saya hampir Chief Residen Saraf. Waktu itu saya 

terima surat dari New York (World Rehabilitation Fund Inc.) 

yang memberikan fellowship atas dasar usulan dokter 

Oemiyono Moestari. Kemudiaan saya diberikan surat kedua, 

saya diberikan pilihan untuk tidak perlu ke New York tetapi ke 

Manilla, Filipina. Ketika saya melihat peta, ternyata ya masih 

jauh juga ya di Filipina. Tetapi akhirnya saya mencoba 

mempelajarinya lagi dan akhirnya saya putuskan untuk ambil 

spesialisasi istilah Amerika Physical Medicine and 

Rehabilitation yang diterjemahkan menjadi Ilmu Kedokteran 

Fisik dan Rehabilitasi. Saya di sana saya diuji lagi. Saya 

bersyukur di sana saya mendapatkan nomor (rangking). Saya 

sampaikan dalam hati, “iya dong saya kan orang Indonesia.” 

Itulah saya cerita kenapa saya memilih bidang ini yaitu bidang 

yang menangani disability arising from disease or injury of 

neuromusculosceletal dan cardio respiratory systems dan semua 

ini saya dapat ilmu-ilmu dasarnya dari dasar Fakultas 

Kedokteran di Indonesia yakni Universitas Airlangga, dan saya 

yakin di tempat lain juga sangat bagus, dan saya sangat bangga 

dengan Pendidikan Fakultas Kedokteran di Indonesia, sehingga 

tidak memalukan di Negara Lain 

Adaptasi dengan luar negeri 

Jangan kaget ketika di luar negeri, negaranya lain, budayanya 

lain, bahasanya lain. Tetapi percayalah, apa yang saya dapat 

bekal dari Indonesia, menjadi sebuah bekal untuk menyesuaikan 

diri dengan di sana. Kalau ke Manilla, Filipina, tidak terlalu 

beda. Ketika itu pada awalnya saya juga tidak bisa berbahasa 

Tagalog (nol putul), tetapi setelah saya pelajari, ternyata mirip-

mirip dengan bahasa Jawa kasar. Hitungan 1-10 mirip dengan 
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bahasa Jawa. Apalagi untuk dokter bahan belajar utama adalah 

pasien. Ternyata pasien yang ada di rumah sakit sana pada 

umumnya semuanya ternyata berbahasa Inggris (kita tahu 

sendiri bagaimana aksen Filipina) karena jajahan Amerika dan 

Spanyol. Ketika dengan pasien yang harus bahasa Tagalog 

akhirnya saya belajar dan fasih dengan bahasa Tagalog. Pernah 

suatu ketika ketika saya harus kembali ke Manila baru-baru ini, 

dilaskanakan upacara dan diawali dengan lagu kebangsanaan, 

saya bahkan hafal dengan lagu kebangsaan Filipina., Kalau saya 

dahulu bahasa Inggrisnya praktis hanya Yes and No saja, tetapi 

sekarang cucu saya bahasa inggrisnya jauh lebih baik daripada 

saya,  

Ketika SMP dan SMA ada pelajaran bahasa Inggris, ketika 

Universitas tidak ada. Tetapi terpaksa bahasa Inggris, karena 

textbooknya bahasa Inggris semua jadi harus belajar. Karena 

terpaksa, saya jadi PPDS di luar negeri pertama, saya jadi 

tontonan karena rupanya saya adalah orang luar negeri pertama 

yang masuk ke dalam Rehabilitasi Medik di Universitas mereka. 

Saya sempat merasa sedih, tetapi mereka bahkan sempat 

memestakan. Belum 1 bulan saya di sana, saya diberikan tugas 

untuk mempresentasikan Indonesia dan Fakultas Kedokteran 

saya. Saya tidak bisa tidur semalaman karena presentasinya 

harus menggunakan Bahasa Inggris. Ada sebuah pelajaran yang 

saya ingat: bahwa ketika sudah terpaksa kita pasti bisa, karena 

kita punya bekal. 

Saya dari Filipina lalu ke Eropa di London, mengambil bidang 

Social Rehabilitation mengambil strata S2 di sana. Saya harus 

adaptasi kembali di Eropa. Budaya di sana budaya Eropa. Saya 

dapat scholarship dari Inggris, tetapi saya mendapatkan syarat 

bahwa harus di Eidenburgh, Scotland saya harus hidup dengan 

keluarga di sana sehingga saya mengetahui budayanya. Saya 

juga disekolahkan 3 bulan hanya untuk bahasa Inggrisnya saja. 

Di Inggris juga banyak dokter dari Luar Inggris tapi tetapi 
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karena di Inggris sebagaian besar berasal dari negara-negara 

commonwealth, seperti India, Pakistan, Nepal, Myanmar, 

Afrika Timur, negara-negara tersebut semuanya jajahan Inggris. 

Saya ini tinggal di negara jajahan Belanda, tetapi tidak bisa 

bahasa Belanda dan bahasa Inggris, orang tua saya masih bisa 

bahasa Belanda. Masuklah saya ke sana, kemudiaan ada 30-40 

orang dokter yang mengambil program dokter di sana dan 

masing-masing harus presentasi satu per satu di sana mengenai 

bidangnya masing-masing dalam Bahasa Inggris. Saya waktu itu 

presentasi bidang cardiac rehabilitation. Saya hanya melihat 

mereka semua dokter-dokter yang lain lancar sekali bahasa 

Inggrisnya, tetapi saya merasa kok tidak mengerti sama sekali. 

Tetapi waktu itu ada yang dari Amerika Selatan, Bahasa asli 

mereka Portugal, saya merasa bisa melawan kalua dengan 

mereka tentang Bahasa Inggrisnya.  

Saya terakhir dipanggil guru bahasa Inggris saya Mr. Eric 

Glendining dari Inggris asli, pengarang buku “English for 

Medicine”. Saya berfikir akan tidak lulus ini dan akan pulang. 

Kemudian saya diberikan pertanyaan “Dokter Santoso, 

bagaimana rasanya kamu?” “Jika anda membandingkan saya 

dengan teman-teman itu yang tinggal di negara commonwealth 

ya pasti saya kalah karena kalau di Indonesia sehari-harinya 

bahasa Indoensia, kalau bahasa Inggris buka text book baru 

bisa” Lalu beliau menjawab seperti ini” kamu kok merasa 

rendah diri? Kamu tidak semangat” saya seperti tampak tidak 

semangat “Kamu merasa minder ya?” Saya berterus terang 

menjawab “iya karena ini bukan daily language saya” Tetapi dia 

menjawab seperti ini “Begini, saya ini orang asli Inggris, saya 

ini ngajar bahasa Inggris. Apa yang disampaikan teman-

temanmu saya juga tidak mengerti!”, jadi saya kaget. “Aku ini 

paling mengerti presentasinya ya dari kamu itu, pronunciation 

mu bagus, tidak terburu-buru, tensesmu juga benar, present 

tense, past tensenya benar. Kamu terlihat minder, justru yang 

paling bagus itu kamu!” Jadi ketika saya di Inggris bahasa 
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Inggris saya top nomor 1. Bukan karena terlalu pintar. Sekali 

lagi pesan saya kepada teman-teman semua, jangan khawatir 

karena kita telah dibekali oleh guru-guru kita apalagi anak saya, 

cucu saya. Kesempatan keluar negeri sangat banyak sekali, 

jangan takut. Don’t worry about that. Karena bekal kita di sini 

sangat cukup. Saya bersyukur dengan di Indonesia, rangkingnya 

bagus, karena dosen dan guru saya yang begitu baiknya bagi 

murid dan peserta didiknya. Tidak peduli kita berasal dari mana. 

Karena ilmu ini sebenarnya titipan dari SANG maha berIlmu ada 

di atas sana karena kita ini mendapatkan ilmu seperti setetes air 

saja, apa yang akan kita mau sombongkan dengan pengetahuan 

ini. Berikanlah ilmu ini kepada orang lain.  

Pada dokter kita semua belajar mengenai filsafat Ilmu. Apa 

intinya filsafat ilmu? Yakni for the shake of mankind, untuk 

kemasyalahatan manusia. Tolong ilmu yang kita kuasai tidak 

ada apa-apanya, tetapi ada apa-apanya kalau orang 

disekelilingmu kamu beritahu. Itu luar biasa pentingnya. Kalau 

saya, dari lulusan manapun akan saya ajari, tidak hanya dari 

salah satu universitas saja yang saya ajari. Tidak ada cerita 

seperti itu. Jadi apa yang disampaikan oleh filsasfat ilmu itu 

benar. Ilmu itu tidak mengenal ras, agama, tidak mengenal kaya 

dan miskin, dan saya sangat bahagia kalau peserta didik dan 

adik-adik saya lebih hebat, bahagianya bukan main. Ilmu 

kedokteran itu berkembang pesat di luar negeri, pergilah ke sana, 

ikutilah perkembangannya, bekal anda di Indonesia sangat-

sangat cukuip untuk mengikuti perkembangan di sana. 

Support utama dari dokter 

Saya disentil oleh perasaan saya oleh pasien yang polio. Pada 

tahun 1970an setiap hari ada polio. Oleh karena itu ada yang 

terkenal dengan istilah lumpuh pada anak-anak. Penampilannya 

itu wajah pintar, tetapi tidak bisa jalan, membrangkang, ngesot. 

Saya ingat ada seorang anak perempuan jalannya mohon maaf 

seperti unta, tulang belakangnya juga skoliosis, tidak bisa jalan 
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sama sekali. Di hadapan saya, tidak pikir panjang, saya buatkan 

kursi roda. Yang paling berjasa Alm. Dr Oemijono Moestari, 

beliau tidak hanya mengajari saya tetapi juga mencarikan 

beasaiswa saya. Saya ini dokter baru lulus tidak memiliki uang, 

tetapi saya diminta menggantikan praktik beliau ketika sore. 

Bayangkan hal itu. Jadi saya berhutang budi betul dengan 

Almarhum. Beliau pun diakui sebagai pionir ilmu kedokteran 

fisik dan rehabiltiasi di Indonesia khususnya di Surabaya dan FK 

Universitas Airlangga, Rumah Sakit Dr Soetomo. Dosen-dosen 

lain juga berjasa, tetapi yang berdekatan dengan bidang saya ya 

beliau itu.  

Saya berikan contoh yang lain, betapa dosen-dosen kita 

memberikan jasa sehingga tidak merasa minder di negara orang 

lain. Suatu saat ada diskusi penyakitnya Rheumatic Fever. 

Dokter Jantung FK Unair mengajari tentang kriteria Mayor dan 

Minor Jones. Beliau mengajarkan saya dengan singkatan tetapi 

tidak bisa saya sebutkan di sini karena agak sedikit berbau 

“pornografi”. Waktu jadi resident di Filipina, suatu ketika semua 

ditanya tentang diagnosa Rheumatic Fever, atas dasar apa dan 

kriteria apa. Semua PPDS ditanya tidak ada yang bisa. Saya 

yang terakhir, saya jawab dengan apa yang dosen FK 

Universitas Airlangga saya ajarkan dimana saya hafal betul. Apa 

yang terjadi, Professor yang bertanya dan PPDS lainnya sampai 

kaget. Professornya bertanya kamu kok bisa tahu, belajar dari 

mana? “Dari Indonesia” Bekal yang disampaikan oleh guru-

guru saya ternyata bagus sekali. Padahal anda tahu bahwa 

Filipina levelnya Amerika. Ternyata bekal apa yang saya dapat 

di Indonesia ternyata sangat-sangat cukup untuk di Luar negeri. 

Saya kira Fakultas Kedokteran di Indonesia saya rasa kurang 

lebih kurikulumnya sama. 
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Faktor dalam kesuksesan  

Jika saya menceritakan latar belakang saya bahwa bapak ibu 

saya hanya pegawai kecil, ibu saya hanya lulusan SD, bapak 

saya hanya lulusan SMP, anaknya 6, laki semua, jadi faktor apa 

yang membuat ke 6 anak laki-lakinya itu bisa sukses 

menyelesaikan kuliahnya di perguruan tinggi. Hormatilah orang 

tuamu terutama adalah ibu kita. Ibu saya bilang seperti ini “Nak, 

bapak dan ibu tidak punya apa-apa, tetapi kamu harus sekolah” 

Tetapi doa ibu pentingnya luar biasa. Dalam Islam, yang harus 

kita hormati nomor satu yaitu ibu, nomor dua yaitu ibu kita, 

nomor tiga yaitu ibu kita, nomor empat baru bapak kita. Doa ibu 

kita itu penting sekali. Dokter di Indonesia ini populasinya 

banyak perempuannya. Tolong dokter perempuan untuk 

mendoakan anak-anak anda, doakan murid-murid anda. Saya 

selalu ingat almarhum ibu saya dan bapak saya. Setiap malam 

saya selalu mendoakan bapak dan ibu saya, karena memang doa 

seorang anak juga penting sekali. Saya ini sebenarnya mulai 

bukan dari nol tetapi negatif. 5 Saudara saya semua sarjana 

semua dan salah satunya mungkin temannya Ketua IDI Wilayah 

Jawa Timur yakni dokter Soearsono, SpOG. 

Saya bersyukur ternyata saya lulus pertama di antara saudara-

saudara saya dan ketika saya lulus bapak saya pensiun walaupun 

pegawai kecil. Saya bertanya bagaimana ini? Saya telah menjadi 

dokter dan melakukan praktik di manapun, di sini dan sana, 

menggantikan praktik dan lain sebagainya. Pokoknya ketika 

saya dapat uang saya berikan pada ibu saya dan itu membuat ibu 

saya menangis. “Lho untuk apa ini?” “Ini untuk adik-adik saya” 

ini saat yang membuat saya trenyuh, saya ingat mendapaatkan 

dari satu rumah sakit swasata mendapatkan amplop berisi 9000 

rupiah tahun 1972. Saya tidak tahu jika dikurskan sekarang 

berapa. Dahulu pegawai negeri golongan IIIA bayarannya 

10.000 rupiah, saya dapat 9.000 rupiah. Jadi dengan cara ini, 

walaupun tidak mulus dan sering terseok-seok karena semuanya 

laki-laki, tetapi Alhamdulillah karena semua ini berdasarkan 
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love dan kesungguhan. Jadi Pelajaran agama mengatakan 

hormatilah orang tuamu terutama ibumu. Ada sebuah pepatah 

mengatakan surga ada di bawah telapak kaki ibumu, itu sangat 

benar. Pokoknya mengikuti ibu dan tidak melawan ibu. Ibu saya 

wafat umur 89 tahun, bapak saya 97 tahun, semoga saya juga 

bisa sampai umur seperti itu. Saya kira ini adalah budaya kita 

Indonesia, dengan segala doanya, ini sangat mujarab. 

Keluar dari titik jenuh saat bekerja 

Namanya orang pasti merasakan titik jenuh. Manusia sama, dan 

saya juga. Kalau jenuh kita mencari suasana yang lain daripada 

yang lain, selalu saya tanyakan pada anak didik saya, hobby 

kamu apa. Ketika saya menjadi dokter, saya ternyata memiliki 

hobby yakitu fotografi, walaupun fotografi dan kedokteran 

sangat-sangat berbeda, hanya sama-sama mahalnya. Saya 

mempunyai kamera sejumlah 25-30 kamera, dari yang model 

lama sampai model yang baru, karena sejak kecil ingin sekali 

melakukan. Jadi saya sangat senang keindahan, terutama dengan 

negara iklim berbeda. Saya beruntung ketika di luar negeri 

mengalami 4 musim semuanya, dan yang terbaik adalah pada 

waktu, musim bunga. Itu luar biasa bagus. Di Belanda bulan 

April- Mei ke sana, jangan Bulan Desember pasti kedinginan, 

Bunga tulipnya bagusnya luar biasa. Saya ke Volendam bisa 3-

4 kali, karena itu kalau ke sana pasti memilih bulan April-Mei. 

Saya selalu mengabadikan bunga tersebut untuk saya nikmati 

tetapi juga agar orang lain menikmatinya, jadilah slide 

presentasi. Setiap kali saya presentasi pasti selalu ada ilustrasi 

bunga. Agar kita tidak menjadi jenuh cari dunia lain lalu ditarik 

ke dunia kedokteran membuat sebuah menjadikan warna warni. 

Carilah sesuatu yang di luar bidangmu. Hobi adalah juga 

menjadi cikal bakal, berfikir logika. Pada waktu kecil, saya 

bermain patil lele. Permainan ini sepertinya untuk logika, dalam 

biomekanik, pada pelajaran lever system. Kepada para 

mahasiswa/ PPDS selalu saya ingatkan bahwa di Kedokteran itu 

ada singkatan terkenal yaitu: LVH (Left Ventricle Hypertrophy), 
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tetapi ini saya balik menajdi LHV. L adalah logika, 

menggunakan anamnesa dan pemeriksaan fisik yang berlogika. 

Kalau ada laboratroium juga menggunakan logika, jika bisa 

paling murah dan paling sederhana. Jadi, berfikir logika ini 

penting betul. H adalah hipotesanya (H0 dan H1) ada yang 

berhubungan dan tidak berhubungan. Yang terakhir V adalah 

verifikasi, kita sebagai sarjana harus berfikir secara LHV - 

logika, hipotesa dan verifikasi, Segala macam kehidupan ini 

analisanya dari sana. Dokter dari awal sudah diajari untuk 

berfikir seperti ini. Membaca buku kedokteran itu bukan hobi 

tetapi kewajiban. Supaya tidak jenuh terutama menghadapi 

pandemi berfikirlah berbeda, seperti memasak, atau melakukan 

yang lain.  

Saya mungkin juga tidak bisa bermain musik, tetapi ketika saya 

di Eropa merupakan kesempatan saya untuk mendengarkan 

orkestra dan musik klasik. Di sana merupakan sorganya, apalagi 

kesukaan saya lagu klasik, seperti karya Beethoven dan lain-

lain, ini menyegarkan pikiran. Seperti suatu waktu di Scotland, 

ada di pinggir jalan ngamen seorang pemuda dan pemudi main 

biola dan piano mini, saya hanya terdiam sekaligus terkejut 

dengan nyanyian dan cara bermain musiknya. Waktu itu 

memainkan lagu MEDITATION. Saya sampaikan kepada 

mereka “That was very good song, Is it Meditation?” Mereka 

kaget mengapa saya bisa mengetahui lagu itu. Ketika mereka 

tahu bahwa saya dari Indonesia, kami semakin asyik berdiskusi 

mengenai lagu-lagu, akhirnya saya menjadi kenal baik dengan 

mereka. Setelah saya ketahui mereka ternyata dua orang 

mahasiswa sekolah musik membuat pembicaraan kami 

“gayeng”. Saya waktu itu menaruh 5 poundsterling di kotak 

yang ada, dan mereka sangat kaget ketika saya memberikan 

uang 5 poundsterling karena menurut mereka besar sekali 

sedangkan yang lain memberikan hanya uang koin saja. Saya 

juga merasa bahagia sekali ketika mendengarkan mereka 

bermain.  
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Bagi saya supaya tidak jenuh meskipun saya tidak bisa bermain 

musik, tetapi saya bisa menyanyi seriosa. Seriosa adalah lagu-

lagu yang sudah punah di Indonesia. Saya masih ingat siapa saja 

jago untuk menyanyi lagu seriosa jaman dulu pemilihan bintang 

radio di Radio Republik Indonesia. Ketika saya di Solo mencari 

lagu seriosa tidak ada yang menjual. Tetapi di sebuah 

perusahaan LOKANATA mendapatkan lagu-lagu seriosa 

tersebut tetapi dari file data yang lama, tetapi dengan harga yang 

lebih mahal dari yang lain. Kalau sudah mendengarkan suara 

seriosa hati saya tenang, ketika pikiran saya bulet, butek, jadi 

tenang ketika mendengarkan lagu tersebut. Pikiran enak, ngajar 

jadi enak. Jadi seperti itulah hobi saya, mungkin yang lain akan 

punya hobi lain, itu yang akan mendampingi anda sebagai 

profesi dokter, yang sangat mulia dan ada hobi yang sangat 

mulia pula 

Pesan Penutup  

Mungkin saya termasuk orang paling kaya, karena rambutnya 

terbuat dari perak (Putih). Saya sangat senang menjadi seorang 

dokter. Karena budayanya sangat menolong, dan dalam agama 

sebagai silahturahmi, banyak temannya. Kemudian juga para 

dokter tolong meskipun pasien anda banyak, setelah kita 

melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik jangan ada yang 

disembunyikan tetapi pilihlah waktu yang tepat. Pilihlah waktu 

yang tepat, jelaskan mengenai diagnosanya dan rencanan apa 

yang ingin anda rancangkan. Mereka sangat berterima kasih, 

sangat mengapresiasi dan akibatnya sebagai contoh seperti ini. 

Sering kali kalau seseorang ingin berobat ke departemen 

rehabilitasi hanya mau dokter Bayu (secara ekstremnya seperti 

itu). Suatu ketika saya memiliki cerita, ketika mendapatkan 

pasien dari orang asing ada yang dari Brazil dan Belanda. 

Mereka membawa anak datang untuk memeriksakan diri dan 

saya membuatkan alat bantu. Kemudian pasien kembali pulang 

ke Kanada dan Amerika, kemudian ternyata kembali ke 

Indonesia mencari saya. Mereka mencari ke bagian rehab, 
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“apakah dokter Bayu ada?” Pada waktu itu anaknya sudah 

sangat tinggi, padahal dahulu di bawah bahu saya “dokter, 

terima kasih selama ini saya di kanada dan amerika” “lho 

kenapa?” “Ternyata apa yang dokter bayu sampaikan, baik oleh 

dokter Amerika dan dokter Kanada persis sama. Apa yang 

dilakukan oleh dokter Bayu persis sama dan ketika ditanya 

buatan dari mana, kami menjawab dari Indonesia”.  

Ada lagi cerita yang lain dari Jacksen F. Tiago (Pemain bola dari 

Brazil). Ketika waktu bermain cedera, dia dibawa ke Surabaya 

periksa ke Departemen Rehab minta diperiksa dokter Bayu. 

Karena katanya apa yang disampaikan oleh dokter Bayu persis 

sama apa yang disampaikan oleh dokter yang ada di Brazil. Jadi 

artinya ilmu yang saya dapat dari guru-guru saya dari dalam 

negeri sangat tinggi mutunya. Jadi sekali lagi, jangan khawatir 

bahwa kita akan ketinggalan keilmuaan. Mungkin kita bisa 

ketinggalan secara teknologi tetapi dari knowledge dan skill 

Insya Allah tidak kalah. Jadi tolong adik-adik saya dan anak-

anak saya, ikutilah jaman kemajuan ilmu kedokteran saat ini, 

karena bekal kedokteran di negara kita sangat cukup dan tidak 

kalah dibandingkan dengan negara lain. 

Jika ilmu kita berikan kepada orang lain, maka Insha Allah kita 

akan ditambahkan lagi oleh Allah SWT kembali lagi. Saya 

pernah ditegur oleh orang terkenal seorang dokter yang jauh 

lebih senior “Bayu kamu kok ngawur saja kalau mengajar? 

Kenapa ilmumu kamu berikan semua? Itu nanti muridmu jadi 

sainganmu” Saya sangat ternganga ketika mendengar tenguran 

ini, saya bingung beliau tahu dari mana. “Pokoknya saya tahu 

caramu mengajar, ilmumu semua kamu kasih, karepmu piye?” 

sehingga selama 1 minggu saya tidak bisa tidur, tetapi akhirnya 

saya tetap menjalankan hal ini seperti biasanya dan saya tidak 

menyesal. Jadi kalau adik kelas atau murid saya lebih pintar dan 

praktiknya lebih ramai dari saya, ya memang seharusnya seperti 
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itu. Kalau tidak, yang mendidik berarti yang salah. Ilmu yang 

kita bagi Insha Allah akan ditambahkan lagi ilmu yang lain-lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

BAB IV 

MENGUKIR MASA DEPAN 
Eddy Rahardjo 

aya dilahirkan ditengah kancah peperangan Aksi 

Polisionil ke 2 dan berbagai pemberontakan diawal 

kemerdekaan Indonesia. Di tahun 1948. Itu adalah masa 

sulit untuk berjuang hidup. Ayah ibuku tidak pernah cerita 

betapa berat perjuangan itu, dari pengungsian ke pengungsian. 

Di tahun 1954 saya masuk SR (sekolah rendah) swasta. Di tahun 

tahun itulah ayah dan ibu  mulai mengutarakan doa dan 

harapannya agar saya jadi dokter. Dan karena kami tinggal di 

pinggiran timur kota Surabaya maka sering kami lewati gedung 

Aula FK. Di hari minggu pagi, kami naik sepeda dengan saya 

membonceng dibelakang. Beliau sering berhenti sebentar dan 

menunjuk ke Aula, bergumam, “nanti kalau sekolah dokter 

tempatnya disini”.  

Ada konflik dihati saya karena yang saya inginkan sebenarnya 

sekolah tehnik untuk jadi insinyur membuat roket. Entah dari 

mana  datangnya idee itu. Saya lulus SR lalu didaftarkan ke SMP 

Swasta. Tetapi jalan takdir berbeda. Waktu petugas membaca 

salinan raport dan ijazah saya, dia bilang :”Pak sayang kalau 

anaknya masuk disini. Ini nilainya tinggi sekali. Lebih baik 

masuk sekolah negeri.” Ayah saya bingung. “SMP negeri yang 

mana ?” “SMP 6. Bapak cepat bawa ini kesana”. Masuk SMP 6 

kelas 1C aku dapat kelas berdinding bambu (gedek) yang 

berlubang2. Teman2 di 1A dan 1B enak kelasnya tembok 

jendela kaca.. Perjuangan kali ini mulai berat.Aljabar dapat 5 

pada triwulan pertama. Saya memang tidak mengerti ini ilmu 

apa. Tetapi hari2 sedih berlalu. Saya lulus SMP dengan nilai 

raport rata2 9. Dan nilai ujian bahasa Inggris 10 bulat. Saya 

masuk SMA 5 atas dasar nilai ujian yang lebih dari cukup. 

Untung belum ada berbagai aturan zonasi dsb. Sehingga saya 

dapat masuk di “SMA Kompleks”  sebutan populernya waktu 

S 
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itu. SMA berjalan lancar sekali dan saya tiba2 jadi sangat 

menguasai ilmu ukur ruang dan Ilmu kimia. Soal2 di buku kimia 

Schermerhorn sudah selesai saya kerjakan di satu triwulan 

sebelumnya. Dan dengan melenggang bersyukur masuk FK 

UnAir satu kali datang untuk daftar dan beberapa minggu 

kemudian namanya ada di papan tulis. Mengapa sekarang hidup 

jadi susah ? 

Sekolah kedokteran memang berat. Apalagi waktu itu ada 

banyak dosen senior FK yang baru pulang dari tugas belajardi 

Amerika.  

Amerikanisasi makin membuat belajar makin berat sehingga 

separo dari mahasiswa tingkat Propadeuse dinyatakan gagal 

studi dan jadilah judisium hujan tangis. Untuk ujian sekelas 

ECFMG diperlukan penataan pembelajaran yang sesuai. Saya 

merasakan bahwa apa yang saya peroleh selama dua semester 

itu tidak akan membuat kami lulus. Maka dengan penuh 

keprihatinan kita said goodbye kepada teman2 yang harus 

berpisah. Namun pelajaran ini tidak berakhir disini.  

 Situasi ini sungguh berbanding terbalik dengan apa yang terjadi 

ketika pada gilirannya kita mengajar sebagai dosen. Dan kita 

harus meluluskan mereka menjadi dokter. Apapun kondisinya. 

Whatever it takes !! 

Bagaimana roda nasib bisa berputar secepat itu ? Apakah teman-

temanku yang filtered-out dulu itu salah karena mereka lahir di 

jaman yang salah ? Lahir terlalu cepat ? 

Apakah upaya untuk sukses tidaknya hidup kita harus 

memperhitungkan juga untuk memperlambat langkah jangan 

terlalu cepat lulus ? Waktu saya mendaftar ppds anestesi,  

peraturan waktu itu mengharuskan wamil untuk lulusan 

langsung yang sehat. Mereka yang lulus mengulang tidak 

terkena peraturan ini sebab jadwal intakenya tidak sesuai. 
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Menghadapi ini saya menghadapi rekomendasi  kemungkinan 

terkena wamil. Apakah bisa dibantu rekomendasi untuk prioritas 

jadi ppds karena bidang Anestesi masih sangat sedikit 

jumlahnya. The answer was no. Artinya aku harus atur agar 

jangan sampai lulus langsung. Tapi ini kan merusak track record 

saya …….? 

Dalam kebingungan itu datang berita yang sebenarnya kurang 

baik tetapi dia jadi penyelamat. Aku harus mengulang IKK. 

Waktu itu ujiannya visum et repertum.. Jelas aku tidak jadi dapat 

hadiah dan tidak jadi masuk 10 besar. Tapi aku masuk anestesi 

langsung dan sekarang masih mengajar S2 Forensik. Roda nasib, 

ada peribahasa:  “God answer your prayer in 3 ways. He says 

yes and gives you what you want; He says no and gives you 

something better; He says wait and gives you the best, in His 

own time. 

Disuatu hari masa ppdsku, waktu itu sudah jam 16. Saya sedang 

mengasembling mesin anestesi yang bantuan Univ of California 

yang rusak. Dr Karijadi lewat. Saya lapori soal mesin itu dan 

bahwa saya berhasil memperbaikinya hingga bisa dipakai. Tidak 

ada tepuk tangan. Beliau berkata, bagaimana jika saya memakai 

waktunya untuk melakukan aktifitas lebih banyak untuk 

mendidik. Saya katakan bahwa saya canggung untuk mendidik 

karena saya lebih bisa mengerjakan sendiri dengan baik daripada 

mendidik orang lain untuk bekerja baik. “Ya tapi cobalah dulu,” 

kata beliau tanpa berkedip. Saya kerjakan juga meski awalnya 

berat. Ternyata makin lama makin banyak “murid saya”. Ada 

ribuan perawat, dokter, mahasiswa kedokteran, mahasiswa 

keperawatan yang saya ajar dan bimbing., bahkan tingkat Sp-1, 

S2, Sp2 dan 9 Doktor S3. Tahun 1975 saya dikirim ke Nederland 

di akhir bulan Desember ketika salju dan es turun, sementara di 

lapangan terbang Schiphol saya mendarat dengan uang hanya 

100 Gulden di saku dan pesan bahwa uang saku akan diserahkan 

nanti  di stasiun kereta api Nijmegen. Bagaikan perploncoan 
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yang tidak habis-habis. Tapi semua itu menempa pribadi saya 

dan menghasilkan powerful change yang sangat saya syukuri. 

Setelah saya jadi Sp-Anestesiologi, saya memajukan Prodi 

SpAn dari ppds yang dulu hanya 5-10 orang, sekarang jadi 

ratusan orang. Tahun 1995 saya menyelesaikan disertasi dan 

menjadi SpAn pertama di Indonesia yang berhasil jadi Doktor, 

S3. Institusi pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dari 4 

centre berkembbang menjadi 12 centre. Mulai banyak teman 

sejawat SpAn meninggalkan Comfort Zone dan ikut mencoba 

jadi Doktor. Sekarang, sudah puluhan SpAn yang Doktor. 

Tahun 2000 saya mendapat anugerah Gelar Guru Besar.  Prodi 

Anestesiologi FK Unair pernah menjadi prodi dengan Guru 

Besar paling banyak se Indonesia, 7 orang. Tetapi roda nasib 

berputar, sekarang kita hampir nol guru besar aktif.   

Setelah saya menjadi konsultan di Intensive Care (KIC), saya 

merintis 4-5 prodi KIC baru sehingga tercapai percepatan 

jumlah KIC. Berarti lebih banyak ICU bisa berdiri dan 

memberikan pelayanan. Siapa tahu kalau akan datang pandemi 

Covid-19 ? Don’t look back, it is history that you can not change. 

Always look forward because you can change the future.  

Kalau kita sempatkan pergi kepulau2 terluar dan perbatasan 

negara, ada banyak kesamaan yang harus kita fahami. Kesamaan 

itu adalah kemiskinan, kesukaran dan kesulitan untuk hidup 

layak.Paling tidak, harus ada fasilitas kesehatan dan pendidikan. 

Sekarang pendidikan akan diterabas lebih cepat dengan internet 

everywhere dan digitalisasi komunikasi. Tetapi masih jauh 

untuk adanya dokter digital dan perawat digital. No way. 

Artinya, kita masih harus ada yang mau pergi kesana. Kalau 

tidak bisa banyak melayani, maka kita harus banyak melatih. 

Kita harus buatkan SPO dan Clinical pathway yang mudah 

dipelajari dan dilakukan di daerah jauh itu, bukan EBM buatan 

institusi menara gading yang tidak mengenal apa itu kemiskinan. 
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Kalau kita tidak bisa menjamin menolong persalinan patologis, 

maka kita harus bisa mencegah mereka tidak hamil agar tidak 

usah bersalin di rumahnya yang 6 jam dari Puskesmas terdekat 

yang tidak ada dokter atau bidannya. Dokter adalah mahluk 

sosial yang senantiasi bekerja dan berfikir untuk menolong 

kehidupan orang lain. Dokter juga harus dibantu agar produktif 

sebab hidup didunia itu tidak lama. Ada semboyan yang tajam 

tetapi benar, agar kita tidak buang buang waktu. Do something 

either lead, follow or  get out of the way. Kalau dokter tidak bisa 

memimpin, fine, cobalah menurut arahan, menurut SOP dan CP. 

Tetapi kalau untuk menurut itu masih kesulitan, ya sudah, get 

out of the way, beri jalan dokter lain untuk maju, jangan 

menghalang-halangi.  

Saya banyak bersyukur atas banyak kemudahan yang 

dilimpahkan Allah SWT.  Sekolah keluar negeri sebelum usia 

30 tahun. Menjadi Haji usia 40 tahun, lulus Doktor dan menjadi 

Guru Besar ke 209 Unair pada usia 52 tahun. Maha Besar Allah 

dan dalam kebesaran itu saya dianugerahi pula kesempatan yang 

luas untuk menyebarkan ilmu. Didampingi oleh isteri dan dua 

anak, dua menantu yang ikut berbakti bagi nusa dan bangsa, 

Indonesia ! 

Kita masih perlu puluhan ribu dokter baik dan puluhan ribu 

dokter spesialis yang baik. Rakyat kita terus bertambah pesat 

jika KB tidak lagi populer. Apa yang bisa kita wariskan buat 

masa depan Indonesia? Pendidikan! Pendidikan Dokter, 

Pendidikan Dokter Spesialis. Kita yang berada di Institusi 

Pendidikan bertanggung jawab untuk pewarisan atau legacy ini. 

Jadilah pendidik. Jika garis pewarisan ilmu terputus, maka ilmu 

itu bisa hilang. Kita tidak ingin kalau cucu kita jadi dokter dan 

bingung toleh kanan, toleh kiri sementara pasien sesak berat 

tidak bisa membuat diagnosis karena USG dan CT-scan rusak. 

Marie Curie pemenang hadiah Nobel mengatakaan “One can 

only see  what has not been done. Many would not see what have 
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been done”. Jadi meskipun banyak yang sudah dilakukan bangsa 

ini untuk mengisi kemerdekaan, masih banyak kerja besar yang 

belum kita selesaikan. Dimanapun kita berada, pelayanan 

profesional itu perlu.Tetapi pendidikan profesional itu lebih 

perlu karena multiplikasi ilmu dan multiplikasi pengamal ilmu 

itu lebih penting untuk menjamin kesinambungan pewarisan 

ilmu. Ini adalah tantangan yang harus kita emban bersama. 

Bersama berbaris untuk menata masa depan. Pandemi Covid 

mengancam interupsi pewarisan. Mari proses ini kita percepat. 

Penerus generasi tidak bisa menunggu lebih lama lagi. 

 

Eddy Rahardjo 

“Ask not what your country can do for you, ask what you can do 

for your country”  JFK 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 
 

BAB V 

KILAS BALIK 

TETAP SEHAT DAN PRODUKTIF DI ERA PANDEMI 
Zubairi Djoerban 

 

elang tahun baru 2021, untuk saya juga berarti jelang usia 

74 tahun, yg lahir di awal Pebruari 1947. Mencapai usia 73 

tahun adalah keistimewaan. Tapi mencapai usia 73 jelang 

74 tahun dan masih diberi kesempatan produktif adalah karunia 

tiada tara. Sujud syukur panjang ke hadirat Ilahi Rabbi untuk 

semua ini. 

Saya ingin memanfaatkan momen ini untuk sujud, merenung, 

berkontemplasi mengenai apa yang sudah saya lewati dan belum 

saya kerjakan. Dalam kesadaran bahwa saya sudah melewati 

sebagian besar dari jatah umur yang ditetapkan Allah, saya 

memutuskan untuk membagi catatan-catatan ini kepada sejawat, 

murid-murid, dan adik-adik yang lebih muda. Karena kepada 

kalianlah kami semua yang sudah menyandang predikat senior 

ini bisa berharap untuk meneruskan apa yang sudah kami 

lakukan. Tentu saja yang baik dan bermanfaat.  

Sebagai dokter yang pernah (dan masih) aktif sebagai staf di 

lembaga pendidikan, saya merasakan bahwa ilmu kedokteran 

sangat dinamis dan berkembang cepat. Berbagai temuan 

teknologi membantu kita mencapai berbagai kemajuan yang 

seratus tahun lalu mungkin tidak terbayangkan. Bahkan 

beberapa puluh tahun lalu ketika kasus HIV pertama ditemukan 

dan berkembang menjadi epidemi, kita kan     juga tidak 

membayangkan bahwa ternyata infeksi yang dulunya sangat 

fatal ini sekarang sudah demikian manageable dan harapan 

hidup mereka yang terinfeksi hampir sama dengan mereka yang 

tidak terinfeksi.  

J 
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 Namun kita harus mengingat juga bahwa kemajuan teknologi 

juga membawa perubahan perilaku baik kepada individu 

maupun masyarakat luas. Termasuk perilaku dalam mencari 

layanan kesehatan, memahami risiko-risiko yang dihadapi dari 

pilihan-pilihan yang tersedia, dan pola interaksi dokter-pasien. 

Kemajuan teknologi informasi telah membuka peluang bagi 

pasien dengan latar belakang non-medis mencari sendiri 

informasi ke berbagai sumber. Mereka siap dengan berbagai 

pertanyaan yang – sepanjang pengalaman saya – kadang 

membuat dokter kewalahan menjawabnya. Waktu untuk 

konsultasi semakin panjang karena banyak pasien mencoba 

membandingkan pengetahuan yang mereka peroleh dari internet 

dengan informasi yang kita sampaikan sebagai dokter. Otoritas  

dokter mendapat tantangan. Lebih lanjut, pada saat terapi akan 

dimulai dokter sekarang dituntut untuk menjelaskan alternatif-

alternatif yang tersedia, karena pasien kian menyadari bahwa 

mereka memiliki hak atas tubuh mereka sendiri. Dokter adalah 

mitra, bukan lagi “dewa” yang memutuskan apa yang terbaik 

bagi pasiennya. 

Saya adalah bagian dari generasi analog yang menyaksikan 

tumbuhnya dunia digital. Perkembangan teknologi digital ini 

tidak bisa saya tolak, karena bahkan perkembangan ilmu 

kedokteran sendiri pun berkat kemajuan teknologi digital. Maka 

saya tak punya pilihan kecuali untuk masuk ke dalam arus besar 

tersebut. Tidak hanya sekadar supaya tetap up to date, tetapi juga 

supaya bisa memberikan pilihan layanan terbaik dan 

menghindarkan pasien dari risiko-risiko yang tidak perlu.  

Penting untuk dicatat bahwa teknologi informasi yang ada saat 

ini sanggup “melipat” ruang. Maksud saya, perkembangan 

apapun yang tengah digagas di belahan dunia lain bisa kita ikuti 

secara real time dari mana pun selama kita terhubung dengan 

internet. Dan semakin hari akses ke intenet juga semakin mudah, 

karena pemerintah semakin sadar dan peduli soal ini. Jadi 
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sebenarnya tidak ada alasan bagi dokter sekarang untuk tidak up 

to date. Yang diperlukan tinggal terus-menerus mengasah 

perilaku belajar dan mencari informasi kita. Saya harus 

mengakui bahwa teknologi sangat memudahkan dan 

memungkinkan saya untuk tetap produktif di usia senja ini. Fisik 

kita akan mengalami kemunduran, namun semangat belajar tak 

boleh surut.  

Saya menulis beberapa waktu yl menulis beberapa buku yang  

adalah sebagian dari hasil kontemplasi selama beberapa tahun. 

Pada waktunya, buku2 tersebut  mungkin akan dianggap 

obsolete alias ketinggalan zaman. Tetapi semoga pesan yang 

ingin saya sampaikan akan bertahan lebih lama: untuk menjadi 

dokter yang baik kita harus tetap rendah hati di hadapan  ilmu 

pengetahuan yang cakrawalanya terus menjauh.  

Semoga Allah SWT, yang memiliki segala perbendaharaan ilmu 

di bumi dan langit, senantiasa  membimbing kita di jalan yang 

diridhai-Nya. Aamiin ya Rabb al-‘Alamiin. Izinkan Saya 

Bersyukur dan Berterima Kasih 

Ralph Waldo Emerson, seorang esais Amerika Serikat, dosen, 

dan penyair abad ke-19 pernah mengatakan bahwa menjadi 

bahagia bukanlah tujuan utama dalam hidup. Yang sebenarnya, 

kata Emerson, kita hidup untuk menjadi bermanfaat, tumbuh 

menjadi pribadi yang layak dihargai, menebarkan kasih-sayang, 

dan menjadi contoh dari perbedaan antara hidup yang sekadar 

hidup dan hidup yang benar-benar dijalani dengan baik. 

Dari perspektif sebagai dokter, saya melihat ada kebenaran 

dalam kata-kata Emerson tersebut. Kita menjalani tugas sebagai 

dokter tidak untuk membela kehidupan kita atau keluarga kita 

sendiri. Mungkin pada awalnya kita punya beragam alasan 

untuk menjadi dokter. Alasan itu bisa datang dari diri sendiri 

maupun dari orang-orang di sekitar kita. Namun seiring 
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perjalanan waktu (semoga) kita akan menemukan penjelasan 

mengapa kita memilih profesi ini. 

Menjadi dokter adalah sebuah anugerah: anugerah untuk 

melayani kemanusiaan. Maka seharusnya kita yang diberi 

kesempatan ini menjalankan tugas dengan sepenuh hati karena 

ini adalah panggilan yang mulia. Kita harus bersyukur bahwa 

kita dipilih untuk menjalani tugas mulia sebagai dokter, dan 

syukur itu harus diwujudkan dalam bentuk kerja keras dan tidak 

mengeluh betapa pun kerasnya tekanan yang kita hadapi untuk 

membantu mereka yang membutuhkan. Salah seorang pasien 

pernah mengatakan bahwa sakit itu takdir, namun bagaimana 

cara seseorang menghadapi penyakitnya, termasuk nyeri yang 

dideritanya, adalah persoalan dignity atau martabatnya sebagai 

manusia. Tidakkah sebagai dokter kita perlu bersyukur bahwa 

kita dipercaya untuk menjadi “teman seperjalanan” mereka yang 

sedang menegakkan martabatnya? 

Itu yang pertama. Tapi apakah itu artinya diri kita adalah satu-

satunya yang terpenting dalam perjalanan karir kita sebagai 

dokter? Untuk saya, jawabannya jelas: TIDAK. Ada begitu 

banyak orang yang telah “berinvestasi” kebaikan untuk semua 

capaian yang saya raih sampai hari ini, yang tanpa mereka semua 

mustahil saya raih. Sebagian dari mereka bisa saya ingat dengan 

baik peran maupun sumbangan pemikirannya, namun ada jauh 

lebih banyak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu 

meskipun kontribusi mereka sama sekali tidak bisa diabaikan.  

Pertama, saya harus berterima kasih kepada guru-guru yang 

pernah hadir dalam hidup saya. Dan guru pertama saya adalah 

Ibunda Buchaeroh dan Ayahnda Djoerban Wahid SH. Tak akan 

terbalas jasa mereka dalam hidup saya dan adik-adik saya. 

Kenyataan bahwa saya bisa sampai di usia sekarang dengan 

kondisi kesehatan yang relatif baik pasti tidak bisa dilepaskan 

dari pengasuhan yang diberikan kepada saya sejak saya berada 
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dalam kandungan Ibunda, masa kanak-kanak, hingga dewasa 

saya. Keluarga adalah hal utama dalam hidup yang menentukan 

apakah seseorang bisa menjalani hidup dengan benar-benar baik 

seperti dikatakan Emerson di atas.  

Maka izinkan saya kembali mengingatkan kepada adik-adik, 

sejawat yang lebih muda, untuk selalu memprioritaskan 

keluarga. Seperti pasien, mereka pun memiliki hak atas diri kita 

dan waktu terbaik kita. Jagalah keseimbangan, karena itu yang 

akan menentukan kualitas hidup kita sendiri. Jadi dalam 

kesempatan ini saya ingin menyampaikan penghargaan, terima 

kasih tak berbatas, dan kasih sayang terdalam saya kepada istri 

tercinta, Sri Wahyuningsih SKM, MS yang tidak hanya telah 

mendampingi dengan kesetiaan penuh dan doa selama lebih dari 

40 tahun ini. Bu Wahyu, demikian anak-anak YPI biasa 

memanggil beliau, juga telah membesarkan ketiga anak kami – 

Dini, Dono dan Diana – dengan sangat baik, membimbing 

menantu kami – Eric dan Ratih – serta menjadi eyang yang 

menyenangkan untuk cucu-cucu kami, Arvi, Kenzie dan Raka. 

Semoga Allah menjaga saya dari alpa menyebutkan nama-nama 

mereka dalam doa yang saya panjatkan setiap hari.  

Kedua, para senioren  

POI, PHTDI 

RS Kramat 128 

Jakarta Breast Center 

Ketua Tim Peneliti HPTN 074 –Indonesia site-  

Pasien-pasien lupus, kanker payudara, HIV dan AIDS, Tb, dan 

lainnya baik di Kramat 128 maupun JBC, yang telah 

mempercayai saya dan tim di kedua tempat tersebut untuk 

menemani,membantu, dan memberikan pertimbangan-
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pertimbangan dalam “pertarungan” Anda semua menghadapi 

berbagai kondisi yang Ibu, Bapak, adik-adik, dan anak-anakku 

hadapi. Meskipun secara kasat mata saya adalah dokter yang 

merawat Anda semua, namun sebenarnya Anda semua 

membantu saya untuk mengembangkan kapasitas dan 

keterampilan, empati dan kepedulian, serta kesyukuran pada apa 

pun yang diberikan Hidup kepada saya. Mungkin juga Ibu dan 

Bapak perlu ketahui, bahwa sakit yang Anda hadapi telah dan 

akan membantu pasien lain dengan kondisi sama yang datang 

kemudian.  

Rumah Besar IDI 

Terima kasih dipercaya  

- Ka MPPK 

- Ka Tim Pemeriksa Capres dan Cawapres 2009 dan 2014 

- Ka Dewan Pertimbangan 

- Ka Satgas IDI untuk COVID-19 

Kita belajar banyak dari pandemi COVID-19:  

o Perkembangan yang begitu cepat, epidemiologi, 

virologi 

o EBM: masker, obat2 anti virus dll 

o Team Work 

o Working with the media 

o Vaksin dll  

Tulisan ini merupakan update dari tulisan saya di ulang tahun 70 

tahun, sekitar 4 tahun yang lalu 
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