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ABSTRAKSI
Ini  hanyalah  sebuah  pemikiran  yang  boleh  di  dapat  dari  hasil  renungan  singkat  (tanpa  
diskusi, atau tanpa merefer pada sumber lain) melanjuti padamnya arus listrik di tempat saya  
tinggal. Seperti kita ketahui jaman sekarang ketergantungan manusia terhadap energi listrik  
sangat tinggi untuk melakukan aktivitas—hanya sedikit lebih rendah dari kebutuhan tidur,  
jadi dalam gelap yang bukan buatan saya kemudian mulai merenung, sebab memang untuk  
itulah saya hidup, guna membongkar rahasia alam.

PENGENALAN
Kalau kita  ingat  (bagi  yang pernah)  bermain serial  game komputer  bertipe  RPG (Rolling 
Playing Games), di dalam skenario permainan tersebut pasti terdapat neraca pencapaian, yang 
sering di sebut dengan level  karakter  dari  tokoh yang dimainkan.  Banyak parameter  yang 
digunakan oleh pengembang software untuk menvisualkan tingkat pencapaian tersebut. Untuk 
mengetahuinya  juga  mudah,  pada  umumnya  mereka  yang  sudah  berlevel  tinggi,  maka  si 
tokoh yang sedang dimainkan akan nampak lebih gagah dan congkak, petantang-petenteng 
kesana-kemari nggak ketemu lawan dan tak butuh kawan. Coba kalau hidup di dunia dapat 
semudah itu? Mimpi salah seorang gamer sejati. Tapi mana mungkin dunia bisa sesederhana 
itu, walaupun kadang kalau dipikir  bahkan dapat lebih sederhana dari itu. Kita hanya perlu 
menunggu  mati,  dan  selama menunggu  itu  kita  tidak  dibiarkan  mati.  Jadi  jangan  pernah 
berpikir  ada orang yang disambar maut hanya karena kelaparan.  Tapi  juga jangan pernah 
berpikir untuk membiarkan orang mati karena kelaparan.

Jadi bagaimana sebenarnya dunia nyata ini beroperasi? Permainan yang tadi sudah kita 
sebut tentu saja bukan didesain dengan tanpa mengacu pada nilai-nilai kehidupan nyata di 
bumi kita ini. Tapi pertanyaannya pencapaian seperti apa yang menjadi tolak ukur di dalam 
permainan  skala  dunia  ini?  Tentu  saja  maksudnya  adalah  kalau  manusia  dikembalikan 
menjalani fungsinya sebagai manusia, dan dunia yang dimaksud di sini adalah tatanan pada 
Pandangan  Dunia  Ilahi—kontra  kesepahaman  dari  Pandangan  Dunia  Materialis,  seperti 
Materialis  Dialektikanya  Marxisme,  atau  Realistis  Dualistisnya  purusa  dan  prakrti  dalam 
ajaran Samkhya.

LIMA GOLONGAN BESAR
Dari  hasil  perenungan  singkat  saya—memang  hanya  singkat,  kira-kira  setelah  tiga  puluh 
menit  ternyata  aliran  listrik  sudah  lancar  kembali—paling  tidak  manusia  dapat 
dikelompokkan ke dalam lima golongan besar. Dan kelima golongan besar manusia tersebut 
adalah sebagai berikut:
0. Pra manusia.

Kelompok terbesar ini dalam permainan komputer biasa ditandai dengan coretan level 1, 
tapi tidak dikehidupan nyata, karena mereka belum pantas disebut sebagai orang—kejam 
amat! Tapi bukan saya lho yang bilang, orang yang bilang, mereka bilang, “Kamu ini 
apa, belum jadi orang saja sudah banyak lagak?”



Siapakah  mereka?  Mereka  adalah  manusia-manusia  yang  lebih  sering  nampak 
berdiri  di  permukaan,  dan  senang  bermain-main  di  tempat  terang,  siapapun  dapat 
mengamatinya dengan jelas. Mereka adalah obyek yang paling sering dibicarakan, dan 
dipelajari  NWE-nya  (Need,  Want,  Expectation)-nya.  Sebab  dipercaya  mereka  adalah 
dunia, dan dunia adalah mereka.

1. Manusia yang membaca.
Mereka adalah manusia yang baru saja mengecap manis getirnya kehidupan. Orang baru 
disebut orang, atau manusia baru dapat disebut hidup apabila dia sudah bisa membaca 
(menyerap pelajaran). Sebab membaca adalah nutrisi bagi jiwa, maka jika tidak membaca 
manusia  akan  segera  menjadi  kering  (tanpa  jiwa),  dan  kembali  menjadi  binatang 
(sifatnya),  sampai  kemudian  baru  merangas  seperti  tumbuhan  yang  membutuhkan 
siraman agar tetap hidup.

2. Manusia yang bercakap-cakap.
Konsekuensi  dari  membaca  adalah  mengeluarkan  pendapat  dan  menarik  kesimpulan. 
Tapi  pendapat  yang  tidak  bermanfaat  karena  tidak  cukup  terbebani  oleh  ilmu  (hasil 
mengkaji), seringkali hanya disebut sebagai kentut. Manusia pada level ini dapat dikenali 
dengan  seringnya  ia  membuat  argumen  di  setiap  kesempatan  ia  muncul.  Saking 
keseringannya  seolah-olah  ia  mau  memperkenalkan  dirinya  dengan  bobot  ucapan-
ucapannya itu—tanpa ia sendiri menyadari kalau ia sedang terombang-ambing. Maka tak 
salah jika ada ungkapan yang mengatakan, “Manusia tersembunyi di belakang lidahnya.”

Namun demikian,  mereka  yang  berada  di  sini  tertarik  dan  akan  selalu  berusaha 
untuk  berdiri  di  tempat  yang  lebih  gelap  dan  menghadapkan  dirinya  ke  pusat-pusat 
kerumunan. Mereka yang bermain di tempat yang terang tentu tak dapat melihat secara 
pasti penampakan wajah orang-orang yang berdiri di level ini.

3. Manusia yang merangkai makna.
“Pengetahauan yang paling rendah ialah apa yang tinggal di lidah, dan pengetahuan yang 
paling  mulia  ialah  yang  terwujud  dalam amal  perbuatan  melalui  anggota  dan  organ 
tubuh,” kata seorang bijak mengenai pentingnya memaknai hidup dengan perbuatan. Dan 
lagi katanya,  “Barangsiapa mengambil serakah sebagai kebiasaan, ia menurunkan harga 
dirinya  sendiri;  barangsiapa  membeberkan  kesukaran-kesukarannya,  ia  menyetujui 
penghinaan;  dan  barangsiapa  memperkenankan  lidahnya  menguasai  jiwanya,  ia 
mengaibkan jiwanya.”

Sadar dalam setiap kata/kalimat ada jiwa yang dapat menundukkan si pendengar dan 
juga  pengucapnya,  maka  orang  semakin  berhitung  dan  tak  sembarang  kata  dapat 
seenaknya saja dijejelkan ke telinga sebelum itu sudah melalui sebuah rangkaian proses 
panjang pemantapan pandangan. Kata-kata akan tetap berada dalam kendali sebelum kita 
mengajukannya.  Tetapi  setelah kita  membuatnya  nyata,  maka posisi  menjadi  terbalik, 
kita yang justru berada di bawah bayang-bayangnya.  Kita tahu sering suatu ketololan 
yang tak disengaja merenggut nikmat dan berjaya mengundang hukuman.

4. Dan si pemilik mutiara.
Kelompok dari sedikit orang inilah yang disebut dengan pepatah, “Mereka mati tetapi 
nama  mereka  tetap  hidup.”  Di  mana  nama  mereka  disebut  maka  disitulah  terpancar 
cahaya mutiara hasil pengejawantahan kebijaksanaannya. Orang banyak berlomba-lomba 



mendapatkan sarinya guna memberi pencerahan bagi hati mereka yang lelah.
Ada  satu  ungkapan  yang  dikatakan  oleh  seorang  bijaksana  tentang  si  pemilik 

mutiara  kata  ini,  katanya,  “Di  waktu  lalu  saya  mempunyai  saudara  seiman  yang 
bermartabat  dalam pandangan saya karena dunia rendah di matanya;  kebutuhan perut 
tidak  menguasainya;  ia  tidak  merindukan  apa  yang  tidak  diperolehnya;  apabila  ia 
mendapatkan  sesuatu,  ia  tidak  meminta  lebih;  dalam kebanyakan  waktunya ia  diam; 
apabila ia berbicara, ia mendiamkan pembicara lain; ia memuaskan dahaga orang yang 
bertanya;  ia  lemah  lembut  tetapi  di  saat  bertempur  ia  seperti  singa  rimba  atau  ular 
lembah; ia tidak akan mengajukan argumen selain argumen yang menentukan. Ia tidak 
mencerca siapa pun dalam hal yang dapat dimaafkan; ia tak akan berbicara tentang suatu 
kesusahan  kecuali  setelah  hilangnya  kesusahan  itu;  ia  mengatakan  apa  yang 
dilakukannya,  dan tidak mengatakan apa yang tidak dilakukannya;  sekalipun ia dapat 
diatasi  dalam berbicara,  ia  tak dapat diatasi  dalam diamnya;  ia  lebih bergairah untuk 
berdiam diri  daripada berbicara;  apabila dua hal menghadapinya,  ia akan melihat  apa 
yang lebih akrab pada hawa nafsu hati lalu ia akan melawannya.”

KESIMPULAN
Setiap  manusia  telah  diberikan  kemampuan  untuk  saling  nasehat-menasehati,  dan  kata—
dalam bentuk suara atau tulisan—adalah pemungkinnya. Tapi seperti kata-kata lidah seorang 
bijak yang mengatakan, “Lidah orang bijaksana berada di belakang hatinya, dan hati orang 
tolol  berada  di  belakang  lidahnya,”  maka  sudah  sepantasnyalah  jika  kita  tidak  asal 
mengucapkan apa saja yang sampai ke lidah (keinginan) kita tanpa berpikir panjang lagi.

Di bawah ini sengaja dilampirkan yang sebagian (mengenai  penciptaan manusia) dari 
khotbah  al-Gharra  (Khotbah  yang  cemerlang),  sebagai  bahan  perenungan.  Diriwayatkan 
bahwa ketika Amir al-Mukminin menyampaikan khotbah ini, orang-orang mulai gemetar, air 
mata mereka mengalir dan hati mereka ketakutan.

Dan lihatlah manusia yang telah diciptakan Allah dalam rahim yang gelap dan 
lapisan-lapisan  tirai  dari  mani  yang  melimpah,  kemudian  gumpalan  yang  tak 
berbentuk, kemudian janin, kemudian bayi yang menetek, kemudian menjadi anak, 
kemudian  menjadi  orang  muda  yang  telah  berkembang  penuh.  Kemudian  Ia 
memberinya hati dengan ingatan, lidah untuk berkata-kata dan mata untuk melihat, 
agar ia dapat mengambil pelajaran (dari apa yang di sekitarnya) dan memahaminya 
dan mengikuti nasihat dan menjauhi kejahatan.

Ketika ia telah dapat tegak berdiri sebagaimana layaknya dan menyamai yang 
lain,  ia  membanggakan  diri  dan  kebingungan.  Ia  menarik  berember-ember  hawa 
nafsunya, tenggelam dalam memenuhi keinginan untuk kesenangannya dari dunia 
dan tujuan-tujuannya (yang kotor). Tidak ia takut akan kejahatan apa pun, tidak pula 
ia  ngeri  akan suatu  peringatan,  ia  mati  jenuh  dengan kejahatan-kejahatannya.  Ia 
melewatkan  kehidupannya  yang  singkat  dengan  memburu  sampah.  Ia  tidak 
mendapatkan  ganjaran,  tidak  pula  memenuhi  suatu  kewajiban.  Penyakit  yang 
mematikan menjangkaunya sementara ia masih sedang mengumbar hawa nafsu dan 
ia pun bingung karenanya. Ia melewatkan malam dengan terjaga dalam kesusahan 
dan  kesedihan  dan  nyerinya  sakit  dan  keluhan  dalam kehadiran  saudara-saudara 
kandung, ayah yang mencintai, ibu yang meratap, sudara perempuan yang menangis, 
sementara ia sendiri dalam keresahan yang menggalau, derita yang dahsyat, tangisan 
menakutkan,  sakit  yang  mencekik,  nyeri  oleh  penderitaan  dan  taring  maut  yang 
melemaskan.

Setelah  itu  ia  dibungkus  dengan  kain  kafan  sementara  ia  tinggal  diam dan 



menyerah sepenuhnya kepada orang lain. Kemudian ia ditempatkan di atas papan 
dalam  keadaan  sedemikian  rupa  setelah  ia  diinjak-injak  oleh  kesulitan  dan 
dikuruskan oleh penyakit. Kumpulan orang muda dan saudara-saudara yang datang 
menolong mengusungnya ke rumah kesepiannya di mana seluruh hubungan dengan 
pengunjung terputus. Setelah itu orang-orang yang mengiringinya pergi dan orang-
orang yang menangisinya pun kembali  lalu ia didudukkan dalam kuburnya untuk 
(menjawab) pertanyaan yang mengerikan dan ujian yang mudah menggelincirkan. 
Bencana besar dari tempat itu ialah air panas dan masuknya ke dalam neraka, nyala 
api abadi dan kobaran yang pekat. Tak ada waktu istirahat, tak ada senggang untuk 
santai,  tak  ada  kekuatan  untuk  mencegah,  tak  ada  kematian  untuk  hiburan  dan 
kelegaan,  dan tak ada tidur  untuk membuatnya  melupakan kepedihan,  melainkan 
terbaring  di  bawah  berbagai  jenis  kematian  dan  hukuman  saat-demi-saat.Kami 
berlindung kepada Allah.

Demikian uraian singkat saya  mengenai Empat Tingkat Pencapaian Manusia.  Kurang 
lebihnya semoga bermanfaat. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi, kalau ada yang kurang 
tolong ditambahkan, kalau ada yang tak perlu silahkan dibuang.

Wasalam,
Ganjar Mahendinova.


