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Sanksi Pelanggaran Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang HAK CIPTA, 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 jo. Undang-

undang Nomor 12 Tahun 1997, bahwa: 
 

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana 

dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau 

denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling 

lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima 

miliar rupiah) 

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau 

menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta 

atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 
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KATA PENGANTAR  

 

 

Bismillahirrahmanirrahim, 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

Salam sejahtera bagi kita semua,  

Shalom, Om swastyastu, Namo buddhaya, Salam kebajikan. 

Puji Syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan YME atas segala rahmat dan 

Hidayah-Nya sehingga penyusunan buku berjudul ”DELAPAN KEKUATAN 

CAKRA SEBAGAI SUMBER INSPIRASI, PROFESIONALISME DAN 

SENJATA PAMUNGKAS PRAJURIT DARMA PUTRA KOSTRAD” dapat 

diselesaikan dengan baik. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada 

semua pihak yang telah membantu dalam menyusun buku ini.  

Tuhan YME menciptakan manusia sebagai makhluk paling sempurna 

diantara ciptaan-Nya. Kesempurnaan itu ditandai lengkapnya komponen diri 

manusia yang terdiri dari badan kasar berupa aspek jasmaniah yang sekaligus 

disertai badan halus berupa aspek rohaniah. Potensi itu bila diasah, dilatih, 
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dikembangkan dan dikolaborasikan dengan baik akan menghasilkan suatu 

kekuatan luar biasa. Potensi itulah yang selanjutnya saya beri nama sebagai 8 

Kekuatan Cakra. 

Buku ini merupakan refleksi dari sebuah perenungan panjang saya, dalam 

pengabdian sebagai prajurit TNI selama 34 tahun, dimana 21 tahun berturut-turut 

menjadi prajurit Darma Putra Kostrad. Upaya menggali, mengurai dan memaknai 

arti kekuatan yang terdapat pada lambang Cakra Kostrad, dikaitkan dengan 

berbagai anugerah hikmah yang terselip dalam setiap kejadian sepanjang 

perjalanan karier saya, menghasilkan sebuah karya orisinil yang muncul dari akal 

sadar dan hati nurani saya yang paling dalam. Karya ini merupakan bentuk rasa 

syukur saya yang sangat dalam kepada Allah SWT karena telah memberikan 

ilham, kecerahan qolbu dan kemampuan untuk membongkar hikmah kekuatan 

dalam diri setiap manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya yang paling sempurna. 

Akhirnya, buku ini saya susun dan persembahkan kepada seluruh anak 

bangsa dan seluruh prajurit Cakra Kostrad dalam rangka membimbing dan 

mengembangkan kekuatan Cakra yang terdapat dalam dirinya sehingga mampu 

menjadi prajurit sejati, berdisiplin, tangguh, militan dan profesional serta 

mencintai dan dicintai rakyat dalam menghadapi berbagai dinamika penugasan. 

Sekian dan terima kasih, 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

Salam sejahtera bagi kita semua,  

Shalom, Om Shanti Shanti Shanti Om, Namo buddhaya, Salam kebajikan. 

 

Jakarta,     28   Oktober 2019 
Panglima Kostrad, 

 
 
 

Besar Harto Karyawan,S.H.,M.Tr (Han) 
Letnan Jenderal TNI 
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SAMBUTAN 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 

 

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

 

Pertama-tama saya menyampaikan apresiasi 

dan penghargaan kepada Letnan Jenderal TNI Besar 

Harto Karyawan, S.H., M.Tr(Han)., Panglima 

Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad), atas 

dedikasi dan kerja kerasnya dalam penyusunan Buku 

“The 8 Power of Cakra, Delapan Kekuatan Cakra: 

Sumber Inspirasi, Profesionalisme dan Senjata 

Pamungkas Prajurit Darma Putra Kostrad”. 

Pengetahuan dan keterampilan itu penting dimiliki oleh seorang prajurit. 

Perkembangan pesat di bidang pertahanan dan militer membutuhkan prajurit-

prajurit yang cerdas, tangkas dan terampil agar mampu menjadi prajurit yang 

profesional dan modern. Tetapi di era yang semakin terdisrupsi, yang berubah 

sangat cepat dan penuh ketidakpastian seperti saat ini, prajurit tidak cukup hanya 

menguasai pengetahuan dan keterampilan saja. Hal lain yang sangat penting 

untuk dimiliki oleh setiap prajurit yaitu karakter. Pembangunan karakter 

merupakan prioritas dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya. 
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Saya gembira Pangkostrad Letjen TNI Besar Harto Karyawan menaruh 

perhatian besar juga dalam usaha pembangunan karakter khususnya di 

lingkungan Kostrad, dan berhasil menggali formulasi pembangunan karakter bagi 

prajuritnya melalui Kekuatan Cakra. Potensi 8 Kekuatan Cakra dalam setiap 

individu bila diasah akan menjadi Karakter Pribadi yang kuat, selanjutnya akan 

menjadi Karakter Kesatuan dan dalam konteks yang lebih luas akan menjelma 

menjadi Karakter Kebangsaan. Karakter-karakter inilah yang dapat 

membentengi kita dari ancaman-ancaman mutakhir sekaligus menjadi modal 

dalam menghadapi persaingan global yang semakin kompetitif. 

Akhirnya, sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada 

Letjen TNI Besar Harto Karyawan atas terbitnya karya yang baik ini. Saya 

berpesan untuk terus lahirkan gagasan, inovasi dan ide-ide kreatif dalam 

membangun karakter negeri kita, serta terus mengabdi dengan tulus, ikhlas, dan 

tanpa batas kepada Rakyat, Bangsa dan Negara tercinta Republik Indonesia. 

Sekian. 

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

  

22 
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MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN 

REPUBLIK INDONESIA 

 

SAMBUTAN MENTERI KORDINATOR  

BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN 

 

Assalamu Alaikum Wr.Wb. 

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmaanirrahiim saya 

turut mengantarkan kehadiran buku The 8 Power of 

Cakra, Delapan Kekuatan Cakra yang ditulis oleh Letjen 

TNI Besar Harto Karyawan ini ke tengah-tengah 

masyarakat. Meskipun buku ini ditulis oleh orang yang 

meniti karier di dunia militer yang cemerlang hingga 

kariernya mencapai kursi Panglima Komando Strategis 

Angkatan Darat (Kostrad) tetapi isinya bukan spesifik tentang dunia kemiliteran 

melainkan berisi hal-hal penting yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas 

yang ingin memanfaatkan potensi dirinya sebagai manusia.  

Jadi meskipun ditulis oleh seorang tentara karier dan banyak mengaitkan 

dengan prajurit tetapi buku ini bukan buku text tentang teknis kemiliteran. Buku 

ini mengajarkan bagaimana kita sebagai manusia bisa menjadi sakti dengan cara 

menggali dan memanfaatkan potensi diri yang diberikan secara fithrah oleh 

Tuhan. Istilah sakti sering dikaitkan dengan kemampuan untuk melakukan 

sesuatu di luar logika atau diluar kemampuan umum sehingga sulit dikalahkan 

dan malah cenderung selalu menang. Buku ini mengajak kita untuk menjadi sakti 

yakni selalu menang dan sulit dikalahkan dalam hidup ini. 

Isi dan penyajian buku ini tergolong unik karena meskipun banyak daftar 

pustakanya namun buku ini bukan produk penelitian pustaka yang kemudian 

dibuatkan kesimpulan. Buku ini juga bukan merupakan hasil penelitian lapangan 

yang mengambil responden dari populasi tertentu yang dibungkus dengan 
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metodologi tertentu pula. Buku ini merupakan hasil refleksi dari perenungan 

panjang penulisnya yang selama lebih dari 20 tahun menjadi Prajurit Darma 

Putra Kostrad yang menggunakan lambang Cakra itu. 

Letjen TNI Besar Harto Karyawan menjelaskan renungan panjangnya atas 

Cakra yang menjadi lambang Kostrad untuk kemudian dikaitkan dengan 

berbagai anugerah pengalaman pribadinya dalam sepanjang perjalanan 

kariernya yang kemudian hasil refleksinya dituangkan di dalam buku karyanya 

ini. Melalui ilham, kecerahan kalbu dan kemampuannya untuk membongkar 

hikmah yang diberikan Tuhan kepada dirinya lahirlah konsep-konsepnya tentang 

Delapan Cakra sebagai sumber kesaktian manusia yang dapat memberi 

kekuatan lebih. 

Kedelapan kekuatan cakra pada manusia itu adalah niat yang baik, tulus 

dan ikhlas, sikap dan perilaku, pancaran mata, komunikasi, kesiagaan, daya 

imajinasi, keputusan dan keyakinan. Cakra-cakra tersebut adalah kekuatan 

nonfisik yang dimiliki oleh setiap manusia tetapi akan memberi kekuatan dan 

kemampuan meraih tujuan atas kerja-kerja yang dilakukan secara fisik. Dengan 

demikian buku ini menarik untuk didalami bukan hanya oleh kalangan militer 

tetapi juga oleh warga masyarakat dengan berbagai segmentasinya. 

Karena isi yang menarik seperti itulah, maka tanpa ragu saya antarkan 

kehadiran buku ini ke tengah-tengah masyarakat. Semoga bermanfaat dan 

memberi pahala jariyah kepada penulisnya, yakni Letjen TNI Besar Harto 

Karyawan. 

 

Wassalamu Alaikum Wr.Wb 

Jakarta, 30 Desember 2019 

Menteri Kordinator 
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 
Republik Indonesia, 
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MENTERI KOORDINATOR PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

 

 

SAMBUTAN MENTERI KOORDINATOR  

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN RI  

 

 

Saya berkawan dengan Pak Besar —Letjen TNI 

Besar Harto Karyawan, SH, M.TR (HAN)— sejak tahun 

2003. Ketika beliau masih berpangkat Letnan Kolonel. 

Sebagai Komandan Kodim 0818/Malang. Waktu itu saya 

menjabat sebagai rektor Univeristas Muhammadiyah 

Malang. Saya juga sedang menulis disertasi untuk 

program doktor. Kontak terus berlanjut meskipun beliau 

berpindah-pindah tugas, karena beliau adalah salah satu 

dari beberapa perwira menengah yang saya jadikan informan (subyek) penelitian 

untuk menulis disertasi saya tersebut, yaitu tentang profesionalisme TNI sebelum 

dan setelah diterapkannya UU nomor 34 tahun 2004. Dalam penelitian tersebut 

saya menggunakan metode fenomenologi. Ada yang menganggap saya gila. 

Sebab metode ini mengharuskan saya melakukan interaksi yang sangat intensif 

baik lewat wawancara mendalam (indepht interview) maupun melalui observasi 

dalam waktu yang cukup lama (sekitar empat tahun). Karena penelitian ini 

dimaksudkan untuk memahami —secara mendalam— tentang pemahaman 

(understanding of the understanding) subyek penelitian. Saya harus mengejar 

para perwira menengah ini seiring dengan “tour of duty and tour of area” mereka. 



8 KEKUATAN CAKRA 

 

x  Kata Pengantar dan Sambutan 

Pak Besar Harto adalah salah satu diantara beberapa perwira menengah 

yang menjadi subyek penelitian, yang saya prediksi akan meraih “bintang”. 

Ternyata prediksi saya tidak meleset. Terbukti saat tulisan ini dibuat tiga bintang 

bertengger di pundaknya dan menduduki jabatan Panglima Kostrad. Begitu juga 

informan yang lain yaitu Letjen TNI Tri Soewandono (Sesmenko Polhukam) dan 

yang lebih yunior, Brigjen TNI (anumerta) Suko Purwantoro dan yang lebih senior 

di antara mereka adalah Mayjen TNI (Purn) Gadang Pambudi dan Mayjen TNI 

(Purn) Dr Bachtiar (Deputi II Kabulog). 

Saya berani memprediksi mereka atas dasar kualitas profesionalisme 

mereka, yang menurut Samuel P Huntington —profesionalisme militer itu— 

dapat diukur dari tiga aspek yaitu: keahlian (expertise) militer yang dikuasai, 

tanggung jawab sosial (Social responsibility) yang dimiliki dan kedalaman 

pemahaman serta penghayatan terhadap jiwa korsa (Corporateness atau es prite 

de corps). 

Buku yang ditulis oleh Pak Besar Harto ini adalah tanda bukti akan 

kedalaman pemahaman dan penghayatannya terhadap jiwa korsa 

(corporateness) itu. Sebagai bagian dari TNI AD, khususnya Korps Komando 

Cadangan Strategis Angkatan Darat (KOSTRAD), Pak Besar Harto dengan 

melalui pemikiran kontemplatif-spekulatif dan mendalam telah berhasil secara 

sistematis mengkonstruksi filosofi dan doktrin satuan elit kebanggaan bangsa 

yang lebih dikenal dengan sebutan “Korps Baret Hijau” ini. 

Kostrad sendiri menurut saya adalah buah dari gagasan yang brilian. 

Semula, didirikan pada 1960, atas inisiatif Kasad Jenderal A.H Nasution, 

bernama Cadangan Umum Angkatan Darat (Caduad). Kemudian tahun 1963, 

Jenderal Besar Soeharto, presiden RI ke 2, waktu itu masih berpangkat Brigadir 

jenderal menjadikannya sebagai satuan elite angkatan darat yang disegani dan 

diberi nama Kostrad. 

Kostrad memiliki lambang senjata Cakra. Senjata berupa cakram memiliki 

delapan buah mata pisau. Delapan mata pisau senjata Cakra ini melambangkan 



8 KEKUATAN CAKRA 

 

Kata Pengantar dan Sambutan xi 

kekuatan Kostrad yang bisa dikerahkan ke delapan penjuru angin. Atau ke arah 

mana saja. Dalam kisah pewayangan, Cakra adalah senjata milik dewa Bathara 

Whisnu, dan dimiliki oleh manusia titisannya, seperti raja Dwarawati, Prabu 

Kresno. Cakra adalah Jenis senjata cakram tetapi bisa dimodifikasi menjadi anak 

panah. Cakra yang juga disebut Cakra Bhaskara adalah tergolong senjata 

pamungkas. Hanya akan digunakan manakala senjata lain sudah tidak mempan. 

Begitulah filosofi Kostrad. Kostrad sebagai kekuatan elit strategis hanya akan 

diturunkan manakala kekuatan yang lain dipandang sudah tidak mampu untuk 

mengatasi. 

  Sebagai bagian kekuatan pertahanan, dalam perspektif negara kesatuan 

dan persatuan Republik Indonesia, Kostrad memiliki makna yang strategis dalam 

hubungannya dengan satuan militer yang lain baik dengan sesama matra darat 

maupun di luarnya, khususnya militer yang berada dalam komando kewilayahan. 

Di satu sisi, Kostrad adalah merupakan bala pasukan pusat, disisi lain Komando 

Daerah Militer (Kodam) adalah bala pasukan wilayah. Dalam hal ini Kostrad 

berperan sebagai jangkar dan lem perekat bagi keberadaan komando-komando 

kewilayahan tersebut, dalam rangka membangun kekuatan pertahanan nasional 

yang padu dan andal. 

Sebagaimana diketahui bahwa watak dasar TNI adalah tentara 

pertahanan dalam negeri (Home Defence Army). Untuk menangkal ancaman dari 

luar. Tidak dirancang sebagai kekuatan militer ekspansionis. Jati diri TNI pun 

lebih terbentuk dan ditempa oleh sejarah pergolakan dalam negeri, yaitu 

terjadinya pemberontakan-pemberontakan yang bernuansa kedaerahan juga 

ideologis. Terutama terjadi pada awal kemerdekaan, dimana anasir militer ikut 

terlibat bahkan terkadang menjadi pelaku utamanya. Di situlah kekuatan militer 

yang memiliki kedudukan super ordinat diperlukan. Oleh karena tuntutan sejarah 

itulah Kostrad terlahir dan matang sebagai bala pasukan elit yang berkedudukan 

di pusat. Meskipun puncak kelahirannya terjadi justru TNI harus berhadapan 
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dengan kekuatan militer negara lain yaitu saat Indonesia merebut Irian Barat dari 

tangan penjajah Belanda. 

Buku karya Letjen TNI Besar Harto Karyawan ini adalah karya yang 

monumental berisi buah pengalamannya sebagai prajurit yang sebagian besar 

karier militernya memang dihabiskan di lingkungan “Korps Baret Hijau”. Sebuah 

karya yang sangat penting untuk dijadikan bahan kajian bukan hanya oleh 

anggota “Korps Baret Hijau”, dan kalangan prajurit TNI, tetapi juga untuk 

masyarakat akademik pemerhati masalah militer. 

 

Jakarta, 20 Januari 2020 

 

 

 

Prof. Dr. Muhadjir Effendy M.A.P 
Menko Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan RI 
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SAMBUTAN  
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA 

 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

 

Indonesia adalah bangsa besar yang 

berkarakter. Hal ini telah dibuktikan dalam catatan 

sejarah sejak masa pra Kemerdekaan dan selama 

revolusi Kemerdekaan. Karakter cinta damai namun 

lebih cinta kemerdekaan telah diejawantahkan dalam 

Politik Luar Negeri Bebas Aktif yang secara 

konsisten terus dijalankan hingga saat ini. Keuletan 

memperjuangkan kemerdekaan melalui taktik perang 

gerilya menjadi sumber inspirasi yang pada akhirnya 

melahirkan sebuah sistem pertahanan Negara yaitu Sistem Pertahanan Rakyat 

Semesta. Sebuah sistem pertahanan Negara yang melibatkan seluruh potensi 

bangsa tanpa terkecuali, dimana aspek manusia sebagai faktor terpenting 

pemegang inisiatif dan penentu arah perjuangan. 

Membaca buku 8 Kekuatan Cakra karya Letjen TNI Besar Harto Karyawan 

ini, tergambar sebuah korelasi antara pemikiran penulis dengan Sistem 

Pertahanan Rakyat Semesta, muncul imajinasi saya akan sebuah potensi besar 

yang dapat kita raih jika seluruh Rakyat Indonesia mampu membaca dan 

mengasah 8 Kekuatan Cakra pada dirinya, dalam rangka ikut serta usaha 

pertahanan negara. Indonesia akan lahir menjadi bangsa besar yang cinta damai 

namun sangat disegani oleh bangsa lain karena kekuatan sistem pertahanannya. 

Sekalipun Bangsa Indonesia telah berkomitmen tidak akan mengembangkan 

sikap-sikap offensive, namun setiap saat siap mentransformasi potensi 
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kekuatannya menjadi “NERAKA” bagi siapapun lawan yang akan 

menginvasinya, disitulah inti dari Strategi Pertahanan Defensif Aktif. 

Akhir kata, saya merekomendasikan buku ini untuk dibaca setiap anak 

bangsa dalam rangka mengembangkan potensi dirinya menjadi pribadi-pribadi 

unggul yang siap berjuang bagi kepentingan Bangsa dan Negaranya. 

 

Sekian dan terima kasih, 
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

 

 

 

 

 

 

  

Jakarta,   20   Februari 2020 



8 KEKUATAN CAKRA 

 

Kata Pengantar dan Sambutan xv 

 
SAMBUTAN PANGLIMA TNI 

 
 

Assalamualaikum Wr. Wb.  
 

Prajurit Kostrad adalah postur prajurit pilihan yang 

menjadi aset penting TNI sebagai kekuatan pertahanan 

negara. Dalam konteks kekinian, ukuran kualitas prajurit 

diukur secara kuantitatif dan saintifik, dimana pembinaan 

kemampuan prajurit diwujudkan dalam beraneka macam 

standar kualifikasi yang berujung pada penilaian dalam 

bentuk angka-angka. Hal ini dapat dimaklumi mengingat 

dunia saat ini bergerak lebih banyak ke arah “materialistis", sehingga ukuran-

ukuran yang bersifat non-materialistik menjadi semakin jarang tersentuh. 

Pembinaan dan pelatihan fisik menempati porsi utama, pembinaan bela diri, 

halang rintang, terjun payung, menembak, menyelam menjadi lebih bersifat “olah 

raga", aplikasi kepemimpinan militer menjadi lebih bersifat manajemen. Semakin 

jarang kita mendengar pembinaan mental yang bersifat “olah batin" yang melatih 

intuisi, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual yang sebenarnya secara 

alamiah ada dalam tubuh kita. Demikian juga pelatihan tentang "olah rasa" yang 

menjadi modal dasar seorang pemimpin memahami lingkungan dan model 

kepemimpinan secara utuh.  

Dalam konteks sejarah keprajuritan, prajurit kerajaan-kerajaan Nusantara 

memiliki konsep pembinaan yang lengkap, yaitu olah raga, olah batin, dan olah 

rasa. Sehingga ukuran kemampuan prajurit tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi 

juga kualitatif yang melibatkan hubungan kedekatan emosional antara Pemimpin 

dan anak buah, serta kedekatan spiritual antara manusia dengan alam beserta 

sang Pencipta. Konsep pemimpin perang atau manggalayudha tidak hanya soal 
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menguasai teknis-teknis peperangan yang berkaitan dengan kalah dan menang 

dalam pertempuran, tetapi juga menganut esensi loyalitas, tanggung jawab, jiwa 

kesatria, keseimbangan mental dan moral yang adil dan bijaksana dalam 

bertindak.  

Untuk itu saya menyambut baik terbitnya buku "Delapan Kekuatan Cakra 

(The Eight Power of Cakra)" buah karya pemikiran dan perenungan Letjen TNI 

Besar Harto Karyawan selama 34 tahun menjadi prajurit TNI khususnya di 

lingkungan Kostrad. Dalam tradisi Jawa, nama seseorang mengandung makna 

dan harapan, sehingga sesuai dengan nama beliau Besar Harto Karyawan yang 

berarti beliau lahir di bulan Besar (Dzulhijjah) yang termasuk bulan yang memiliki 

keutamaan dalam kalender Jawa dan Islam. Harto berarti harta, yang tidak selalu 

berwujud benda, harta yang paling bernilai adalah ilmu yang bermanfaat bagi 

umat manusia. Karyawan artinya adalah manusia yang berkarya, memiliki kreasi 

yang didasarkan pada ilmu yang bermanfaat dan dapat menjadi warisan (legacy) 

untuk generasi berikutnya. Pengabdian beliau sebagai prajurit Kostrad selama 

puluhan tahun, mencapai posisi tertinggi di lingkungan Kostrad dan melalui 

perenungan serta perjalanan spiritual yang panjang mampu menemukan 

delapan kekuatan cakra, merupakan makna dan harapan yang terwujud dari 

nama tersebut. Semoga buku ini dapat menjadi sumber inspirasi dan model 

pembinaan prajurit Kostrad yang paripurna (ultimate warrior), sehingga mampu 

membentuk prajurit-prajurit manggalayudha yang dapat selalu diandalkan 

sebagai benteng pertahanan nusantara.  

Wassalamualaikum Wr. Wb.  
 
 
  

Mars 

Panglima TNI, 

Hadi Tjahjanto, S.I.P. 

ekal TNI 
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SAMBUTAN PADA PENERBITAN BUKU 

THE 8 POWER OF CAKRA (DELAPAN KEKUATAN CAKRA) 

“SUMBER INSPIRASI, PROFESIONALISME DAN SENJATA PAMUNGKAS 

PRAJURIT DARMA PUTRA KOSTRAD” 

 

Ketika Letjen TNI Besar Harto Karyawan ditunjuk 

menggantikan saya selaku Panglima Kostrad pada 

November 2018 yang lalu, saya sangat yakin bahwa 

satuan Kostrad yang dipimpinnya akan mampu 

mempertahankan nama besarnya sebagai satuan elit 

yang dimiliki TNI AD sekaligus semakin disegani lewat 

berbagai prestasinya secara nasional maupun 

internasional. Hal ini karena saya mengenal Beliau 

sebagai sosok senior yang mampu menorehkan berbagai prestasi selama 

mengabdi lebih dari 21 tahun sebagai Prajurit Darma Putra Kostrad maupun di 

satuan lainnya. 

Diantaranya prestasi sebagai Danton Terbaik Kostrad tahun 1988. Pada 

tahun 2000, melalui pendekatan yang humanis, berhasil merebut hati Milisi Eks 

Tim-Tim sehingga dengan sukarela menyerahkan 50 pucuk senjata kepada Yonif 

Linud 502/Ujwala Yudha yang dipimpinnya. Termasuk prestasi sebagai Dansat 

dengan meraih Juara II Peleton Tangkas dan Juara I Lomba Kodim Terbaik 

Tingkat Madya tingkat TNI AD, dan masih banyak pencapaian lainnya. Berbagai 

prestasi tersebut membuktikan kapasitas dan kapabilitas Letjen TNI Besar Harto 

Karyawan sebagai prajurit dan pemimpin dalam menggali, mengolah dan 

memacu potensi diri sendiri dan anggota di satuan-satuan yang dipimpinnya 

untuk memperoleh hasil terbaik dalam setiap penugasan. 
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Melalui buku ini, Beliau menuangkan pengalaman berharganya selama 34 

tahun berdinas sekaligus membuka wawasan kita bahwa setidaknya terdapat 

banyak potensi dalam diri setiap manusia yang terangkum dalam 8 kekuatan 

Cakra mulai dari niat, sikap dan perilaku hingga kekuatan keyakinan yang dapat 

dioptimalkan bagi kesuksesan secara fisik maupun spiritual. Tidak berlebihan bila 

saya katakan bahwa buku ini sangat tepat untuk menjadi referensi tambahan bagi 

peningkatan kualitas SDM prajurit Angkatan Darat secara umum, dan para 

prajurit Kostrad secara khusus, agar semakin optimal dan dapat diandalkan 

dalam menyelesaikan setiap tugas yang diembannya. 

Selaku Kepala Staf Angkatan Darat dan pribadi, saya mengucapkan 

selamat dan terima kasih serta rasa bangga atas penerbitan buku The 8 Power 

of Cakra “Sumber Inspirasi, Profesionalisme dan Senjata Pamungkas 

Prajurit Darma Putra Kostrad”. Semoga penerbitan buku ini dapat menjadi 

inspirasi dan penambah wawasan bagi para pembaca, khususnya para prajurit 

Kostrad agar semakin profesional dan dicintai rakyat.  

 
Cakra !!! 
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Sumber: Pen Kostrad 

 
 
 
 
 

“Beladiri merupakan olah raga dan olah 

batin, sebagai bukti bahwa manusia 

adalah makhluk ciptaan Tuhan yang 

paling sempurna, yang terdiri dari aspek 

jasmani dan rohani.” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Manusia sebagai Komponen Utama dalam Kesatuan Kostrad 

Kostrad sebagai Komando Utama Operasi Tentara Nasional Indonesia 

(TNI) merupakan bagian dari komponen utama Pertahanan Negara yang harus 

membangun kekuatan dan kemampuan organisasinya secara kontinyu. Sebagai 

organisasi besar, pembinaan Kostrad tentunya tidak lepas dari berbagai teori 

organisasi yang menyimpulkan bahwa setiap organisasi terdiri dari 3 komponen 

utama yaitu personel, material dan peraturan yang melingkupinya. Para ahli 

setuju bahwa personel atau manusia merupakan komponen terpenting yang 

akan berpengaruh langsung terhadap kualitas dan profesionalisme organisasi.  

Sebagai komponen terpenting, manusia memegang peranan dominan 

dalam menentukan keberhasilan pembinaan Organisasi Kostrad. Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang profesional akan mampu mengoperasionalkan, 

memelihara dan merawat bermacam alutsista canggih serta sarana dan 

prasarana satuan lainnya yang bersifat kebendaan. SDM yang baik juga akan 

dapat melaksanakan berbagai aturan yang telah ditentukan dan doktrin-doktrin 

yang menjadi pedoman dalam organisasi. Lebih jauh, SDM yang baik akan 

melahirkan suatu sistem norma, aturan dan budaya organisasi yang baik untuk 

mengatur hubungan seluruh komponen dalam organisasi. Pada posisi ini, unsur 

manusia memegang peran aktif yang menjadi penentu keberhasilan organisasi. 

Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sempurna karena memiliki 

dua komponen dasar yaitu jasmani dan rohani. Jasmani merupakan komponen 

nyata manusia yang dapat dirasakan oleh panca indera. Badan manusia secara 

fisik dapat dilihat, diraba bentuknya, dicium aromanya dan didengarkan 

suaranya. Badan Jasmani menghasilkan olah gerak manusia yang dapat 

menghasilkan kesiagaan, ketangkasan, komunikasi dan proteksi diri. Secara 

rohani, manusia memiliki nafsu dan akal yang bekerja secara abstrak 

membangunkan niat, imajinasi, inovasi, kreativitas dan keyakinan. Selanjutnya, 
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penggabungan antara aspek jasmani dan rohani akan menghasilkan suatu 

keputusan serta sikap dan perilaku yang pada akhirnya mampu mengubah 

sebuah keadaan menjadi kondisi yang diinginkan. 

 

Perjalanan Panjang dalam Pengabdian sebagai Prajurit Cakra 

Hanya prajurit sejati yang mampu mengolahyudhakan potensi jasmani 

dan rohaninya hingga menginsyafi korelasi antara karakter, kepribadian, jati diri, 

takdir dan profesinya sebagai PRAJURIT DARMA PUTRA KOSTRAD. Filosofi 

ketangguhan prajurit Cakra telah mendarah daging pada diri saya, yang telah 

mengabdi sebagai prajurit TNI selama 34 tahun, dimana 21 tahun berturut-turut 

menjadi prajurit Darma Putra Kostrad. Perjalanan panjang pengabdian dan 

pemahaman yang mendalam tentang hakikat kehidupan sebagai manusia, telah 

mengantar saya untuk menggali korelasi antara hikmah kehidupan dengan 

kesatuan, tempat saya mencurahkan seluruh jiwa, raga, tenaga dan pikiran. 

Kecintaan dan keinsyafan akan takdir Tuhan sebagai prajurit Darma Putra 

membawa pada sebuah perenungan panjang yang bermuara pada karya orisinil 

tentang 8 Kekuatan Cakra. 

Sepanjang perjalanan pengabdian, saya telah menggali, mengungkap 

dan merangkum intisari dari kekuatan yang terkandung pada diri setiap prajurit 

melalui 8 Kekuatan Cakra ke dalam bentuk sebuah buku yang saat ini hadir 

dihadapan pembaca. Buku ini adalah gabungan antara pengalaman hidup 

empirik sebagai prajurit dan wawasan berbagai pengetahuan yang telah saya 

jalani selama ini. Pengalaman berharga merupakan Guru Kehidupan yang begitu 

dahsyat, seringkali datang tiba-tiba dan bertubi-tubi memberi hadiah berupa 

paket-paket masalah yang cukup berat, tantangan yang luar biasa, serta 

rintangan yang menghadang. Seringkali pula, Guru Kehidupan menghadirkan 

berbagai solusi, berkah dan keajaiban dalam kehidupan tanpa pernah saya 

sangka sebelumnya. 

Saya yakin bahwa apa pun bentuk pelajaran yang diberikan oleh Guru 

Kehidupan merupakan spirit, sumber inspirasi, kekayaan hati, serta indahnya 

pengetahuan. Hal ini membuat saya semakin menyadari bahwa Tuhan begitu 
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cinta dan hadir begitu dekat karena seringnya menyapa. Semua masalah dan 

rintangan telah menyadarkan saya bahwa Tuhan turut hadir dengan 

mengulurkan tangan-Nya, memberikan pertolongan kepada setiap hamba-Nya 

yang membutuhkan. Baik masalah maupun solusi, baik susah maupun senang, 

baik kecewa maupun bahagia, semuanya bagaikan taman sari yang indah 

dengan tanaman dan bunga berwarna-warni yang menarik dan sedap untuk 

dipandang dan dinikmati keindahannya. Taman sari syukur atas apa pun yang 

terjadi. Saya yakin, bahwa apapun yang telah terjadi maupun yang akan terjadi, 

semuanya atas kehendak Tuhan Yang Maha Tinggi, Maha Pengasih dan 

Penyayang. 

 

Arti Penting Cakra bagi Kostrad 

Cakra menjadi dasar utama lambang KOSTRAD dalam bentuk Badge dan 

berdasarkan SKEP MEN/PANGAD No. KPTS-1084/9/1963 tanggal 14 

September 1963 disahkanlah Badge ”DARMA PUTRA KOSTRAD”. Badge ini 

berbentuk segi lima, di sebelah atas tertulis huruf ”DARMA PUTRA” dan di 

tengah-tengahnya berupa “Sapta Agni” dengan dasar bunga teratai berputik lima 

berdaun tujuh. Cakra diyakini sebagai Sapta Agni yang merupakan lambang 

senjata berupa tujuh gigi yang memancarkan api, melambangkan tujuh pedoman 

TNI yaitu Sapta Marga. Huruf ”Darma Putra” berwarna kuning atas dasar hitam, 

sedangkan ”Sapta Agni” dengan landasan bunga teratai berwarna kuning atas 

dasar merah. Tulisan ”Darma Putra” berasal dari sebutan sekelompok putra-

putra terbaik bangsa dalam masa kerajaan Majapahit. Darma Putra sendiri 

mempunyai makna keagungan dan kepahlawanan Maha Putra Bhayangkari 

negara dan bangsa pada zaman keemasan kerajaan Majapahit. Dalam 

sejarahnya, Darma Putra merupakan putra-putra patriotik yang menjunjung tinggi 

keberanian, kebenaran dan keadilan dalam mewujudkan persatuan dan 

kesatuan Bangsa di zaman kejayaan Majapahit, ketika Maha Patih Gajah Mada 

merupakan salah satu putra terbaik bangsa pada zamannya. 

Pataka KOSTRAD ”DARMA PUTRA’ merupakan kebanggaan bagi   

setiap warga  KOSTRAD yang melambangkan suatu jalinan berbagai unsur 
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kejiwaan yang meliputi segi-segi kebulatan tekad, kesetiakawanan, mental yang 

baik, serta moral yang selalu menghendaki keimanan dan ketaqwaan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. Kuning adalah bukti cahaya keagungan dan kejayaan 

yang melambangkan sifat keterampilan dan kebijakan untuk sempurnanya suatu 

negara. Merah berarti keunggulan, kemenangan, keberanian, kecintaan yang 

menunjukan sifat-sifat keperwiraan, berani karena benar, serta cinta kepada 

pengabdian terhadap bangsa dan negara. Hitam berarti ketenangan dan 

ketabahan yang abadi, melambangkan ketangguhan dan keuletan dalam 

membela kebenaran dan keadilan. 

Berdasarkan lambang/Badge Kostrad serta tujuan pokok Kostrad sejak 

berdirinya hingga sekarang yang merupakan unsur tempur/alat pemukul 

strategis, penegak keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu sesuai dengan tugas 

dan fungsinya, maka ditetapkanlah motto (sesanti) Kostrad yaitu “YUDHA 

NIRBAYA BHAKTI”. “YUDHA” berarti perang, “NIRBAYA” berarti mara bahaya,  

sedangkan ”BHAKTI’ berarti pengabdian, amal kebajikan. Sehingga dari sesanti 

tersebut dapatlah diartikan bahwa :”tugas-sebagai prajurit Kostrad adalah 

melenyapkan nafsu angkara murka seluruh musuh, baik dari dalam maupun dari 

luar negeri serta mewujudkan cita-cita rakyat, bangsa dan negara yang adil dan 

makmur berdasarkan Pancasila.” 

Senjata Cakra dijadikan spirit dan inspirasi sebagai lambang Kostrad yang 

memberikan arti mendalam bagi seluruh prajurit Kostrad untuk selalu menjaga 

kemampuan profesionalismenya sebagai prajurit pamungkas yang dapat 

dihandalkan dalam menyelesaikan setiap tugas yang diembannya dalam 

pengabdian kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Makna yang terkandung adalah, bahwa 

setiap tugas harus dapat diselesaikan dengan tuntas ketika prajurit Darma Putra 

Kostrad telah diturunkan, sebagaimana tuntasnya senjata Cakra menumpas 

angkara murka. Hal ini memberikan konsekuensi tanggung jawab bagi seluruh 

prajurit Kostrad harus memiliki karakter, kepribadian dan jati diri yang kuat 

sehingga mampu menjadi prajurit petarung sejati yang berdisiplin, tangguh, 
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militan profesional serta mencintai dan dicintai rakyat dalam menghadapi 

berbagai dinamika tugas yang diembannya. 

Cakra diyakini juga sebagai ”Sapta Agni” lambang senjata yang 

menentukan dimana tujuh gigi yang berupa obor melambangkan tujuh pedoman 

TNI adalah yang meliputi kekuatan, kesaktian dan keabadian Sapta Marga. Kala 

Cakra dilepas dari busurnya, roda panah (Cakra) berputar dan tiap ujung (ada 

delapan) yang terdapat pada roda panah (Cakra) mengeluarkan api yang 

memancar ke segala arah (delapan penjuru angin) Cakra yang rodanya berputar 

dan mengeluarkan lidah api menandakan saat Cakra sudah dilepas dari 

busurnya, harus dilandasi dengan niat yang baik tulus dan ikhlas disertai 

keyakinan yang penuh, untuk menjalankan fungsinya memberantas 

ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Sedangkan lingkaran dalam dihiasi 

dengan bunga teratai berdaun lima melambangkan ruh yang mengandung 

makna kebenaran, kesucian dan keagungan Pancasila sekaligus menunjukan 

kekuatan persatuan. 

Akhirnya, melalui proses perenungan selama ini, saya berusaha 

melengkapi konsep 7 putaran energi Cakra dengan menambahkan satu aspek 

non fisik yaitu RUH. 7 putaran energi badan fisik yang dibalut oleh satu kekuatan 

energi non fisik telah menghasilkan sebuah kekuatan dahsyat manusia dalam 

bentuk 8 kekuatan Cakra. Ruh merupakan sebuah kekuatan batiniah yang tidak 

mampu dijamah oleh ke-5 indera manusia. Dalam perkembangan berikutnya, 

kekuatan Cakra ini berfungsi sebagai penggerak masuknya energi positif ke 

dalam tubuh manusia dan menjadi pusat daya penghubung dan pusat 

pengendali yang mendistribusikan energi dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh 

lainnya. Secara alamiah juga berfungsi untuk menarik energi positif dan 

mengeluarkan energi negatif dari dalam tubuh guna menjaga keseimbangan 

sistem pengendalian inner power setiap prajurit. 

Selanjutnya, ditinjau dari pendekatan filosofis maupun ilmiah, saya 

menyimpulkan bahwa “energi” Cakra dapat dimunculkan oleh setiap individu. 

Jika energi tersebut dapat dikendalikan dengan baik, akan menjadi kekuatan-

kekuatan yang dapat mendukung terwujudnya profesionalisme prajurit yang 
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dimulai dengan membangun karakter, kepribadian dan jati diri sebagai prajurit 

Cakra yang berdisiplin, tangguh, militan dan profesional dengan menggali 

segenap potensi yang ada pada dirinya melalui 8 kekuatan Cakra. 

 
Sumber: Pen Kostrad 

Wahai Prajurit, hakikat Kekuatan Cakra ada pada jiwamu … !!! 

 

 

Antara Keyakinan, Keberhasilan dan Spiritualitas 

Ilmu pengetahuan berkembang demikian pesat, manusia semakin leluasa 

menelusuri rahasia alam dan kehidupannya. Tak lagi dibatasi pada hal-hal yang 

kasat mata dan bersifat kebendaan semata, tapi merambah jauh hingga realitas 

non materi, termasuk hal-hal yang bersifat spiritual. Demikianlah sari dari buku 

yang ada di hadapan anda sekarang. Bagian dari perjalanan dan upaya untuk 

mempelajari sinergi komponen kehidupan yang tak melulu didominasi oleh hal-

hal yang bersifat kebendaan atau materi tapi juga obyektivitas aspek non-materi 

yang berkelincahan di dalamnya. 
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Berbeda dari kalangan spiritualis atau para sufi dengan tegas 

menganggap bahwa hakikat realitas bersifat spiritual, karena segala sesuatu 

berasal dari Tuhan dan Tuhan adalah wujud spiritual. Realitas juga memiliki 

tingkatan-tingkatan yang bersifat hierarkis, dari yang tertinggi adalah “alam 

Lahut” atau wilayah dimana hanya Dzat Allah yang ada; disusul tingkat yang lebih 

rendah “alam Jabarut” yang merupakan wilayah kekuasaan Allah; “alam Malakut” 

atau lapisan Langit Spiritual yang dihuni oleh para malaikat; “Arsy” yang 

merupakan batas wilayah Kesatuan dan Keragaman; “Alam Nasut” atau dunia 

manusia; serta “alam materi” atau benda-benda mati. Dengan demikian dunia 

materi hanyalah salah satu bagian realitas pada derajat yang paling rendah. 

Akhirnya, pembaca dapat mulai mengarungi dalamnya khasanah 

pembahasan tentang  ada apa dibalik rahasia 8 Kekuatan Cakra ini, yang 

disusun dalam empat belas bab, yaitu: 

Bab I Pendahuluan, akan membahas tentang manusia sebagai komponen 

utama dalam kesatuan Kostrad; perjalanan panjang pengabdian sebagai prajurit 

Cakra; arti penting Cakra bagi Kostrad; serta antara keyakinan, keberhasilan dan 

spiritualitas. 

Bab II Cakra Dalam Berbagai Perspektif Kehidupan, bab ini akan menjelaskan 

berbagai perspektif tentang Cakra; rahasia angka delapan; intisari kekuatan 

Cakra; Cakra sebagai cahaya kehidupan; dan Cakra sebagai energi kehidupan; 

serta Hymne Cakra sebagai renungan, spirit, tekad dan semangat pengabdian 

prajurit Kostrad. 

Bab III Kekuatan Cakra 1 : Niat, menjelaskan tentang niat sebagai kunci 

pembuka 8 Kekuatan Cakra; mencapai niat yang baik, tulus dan ikhlas; etika 

untuk mencapai niat yang baik, tulus dan ikhlas; karakter, niat dan jalan pikiran 

manusia; serta kekuatan niat. 

Bab IV Kekuatan Cakra 2 : Sikap Dan Perilaku, menjelaskan arti sikap dalam 

kekuatan Cakra; ciri-ciri sikap manusia; fungsi sikap dalam diri manusia; definisi 

perilaku manusia; bentuk perilaku manusia; relevansi sikap dan perilaku 
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terhadap kepribadian manusia; kekuatan sikap dan perilaku terhadap diri prajurit; 

prajurit Cakra sebagai panutan; dan kompetensi lain prajurit Cakra. 

Bab V Kekuatan Cakra 3 : Pancaran Mata, menjelaskan tentang interpretasi 

pancaran mata; filosofi pancaran mata serta korelasinya dengan kehidupan; 

relevansi kepribadian dengan sorot mata; konotasi dari pancaran mata; dan 

pancaran mata sebagai identitas prajurit Cakra. 

Bab VI Kekuatan Cakra 4 : Komunikasi, menjelaskan tentang konsep 

komunikasi; fungsi komunikasi; komunikasi yang efektif dan efisien; aktualisasi 

komunikasi dalam beberapa problem bangsa; anjangsana dan silaturahmi 

sebagai salah satu metode komunikasi efektif dan efisien; komunikasi sosial 

sebagai landasan operasional prajurit Kostrad dalam kehidupan sehari-hari; 

komunikasi dengan empati dan relevansinya terhadap spektrum tugas prajurit 

Cakra; prajurit Cakra yang adaptif dengan perkembangan teknologi informasi; 

dan hambatan dalam berkomunikasi. 

Bab VII Kekuatan Cakra 5 : Kesiagaan, menjelaskan definisi kesiagaan; faktor 

yang mempengaruhi kesiagaan dan kesiapan; selalu menjaga kesiapan dan 

kesiagaan belajar dari karakter harimau; hubungan antara kesadaran dan naluri 

terhadap kesiagaan; kesiagaan prajurit Kostrad dalam menghadapi ancaman; 

implementasi kesiagaan bagi prajurit Kostrad dalam pelaksanaan tugas; dan 

manfaat dari pengimplementasian kekuatan kesiagaan. 

Bab VIII Kekuatan Cakra 6 : Daya Imajinasi, membahas tentang definisi daya 

imajinasi; latar belakang daya imajinasi manusia; penerapan daya imajinasi bagi 

prajurit Kostrad; dampak negatif penggunaan daya imajinasi yang berlebihan; 

dan manfaat penggunaan kekuatan daya imajinasi. 

Bab IX Kekuatan Cakra 7 : Keputusan, mengulas tentang makna keputusan 

sebagai kekuatan Cakra; empat pedoman (simpul) dalam pengambilan 

keputusan; simpul pertama “Left Brain”; simpul kedua “Right Brain”; simpul ketiga 

“Heart”; simpul keempat “Mid Brain”; serta tujuan dan implementasi dari simpul. 
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Bab X Kekuatan Cakra 8 : Keyakinan, menguraikan tentang makna keyakinan; 

syarat keyakinan dalam diri; meningkatkan keyakinan dalam diri; dan penerapan 

keyakinan. 

Bab XI Mengasah 8 Kekuatan Cakra (Iqro’, Baca…Baca…Bacalah !) Bab ini 

akan menjelaskan tentang cara mengasah 8 Kekuatan Cakra melalui Iqro’, 

selanjutnya akan membahas: Iqro’ sebagai wahana untuk mengasah 8 Kekuatan 

Cakra; apa yang harus dibaca?; baca dan kenali Tuhan; serta bacalah diri sendiri, 

orang lain, lingkungan dan alam semesta.  

Bab XII  Anjangsana dan Silaturahmi. Bab ini menjelaskan tentang anjangsana 

dan silaturahmi sebagai kata kunci untuk mendapatkan sumber inspirasi. 

kemudian akan membahas: mengapa kita butuh anjangsana dan silaturahmi?; 

proses otak merekam, menyajikan kembali dan mengolah informasi untuk 

membuat analisa; anjangsana dan silaturahmi sebagai sumber ilham; 

memperkuat niat, keteguhan dan jiwa pantang menyerah; kecermatan dalam 

menentukan variabel penting saat anjangsana dan silaturahmi; manfaat 

anjangsana dan silaturahmi; anjangsana dan silaturahmi sebagai kodrat 

manusia; serta  anjangsana dan silaturahmi yang baik dan efektif. 

Bab XIII  Implementasi 8 Kekuatan Cakra Dalam Pengamalan Pancasila. Ini 

merupakan bab terpenting karena membahas korelasi dan implementasi 8 

Kekuatan Cakra dengan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup 

bangsa Indonesia. Diawali dengan menguraikan arti penting Pancasila bagi 

bangsa Indonesia kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan implementasi 8 

Kekuatan Cakra dalam pengamalan tiap-tiap sila Pancasila. 

Bab XIV Penutup. 
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Sumber: Pen Kostrad 

 

 

“Cakra yang dilatih secara terus menerus 

melalui olah raga dan olah batin 

menghasilkan konsentrasi serta tenaga 

dalam yang luar biasa.” 
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BAB II 

CAKRA DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF KEHIDUPAN 

 

Berbagai Perspektif tentang Cakra 

Cakra adalah sesuatu yang bersifat ilahiah. Membicarakan perihal spirit, 

jiwa, ruh, qalbu, sukma mental, batin & rohani yang pembahasannya belum 

bisa digapai oleh ke-5 panca indera manusia. Namun pada kenyataannya, tidak 

sedikit orang yang membenarkan, sebab dan eksistensi dari Cakra itu sendiri 

sanggup dirasakan oleh beberapa manusia. 

 

 
https://www.mysimpletricks.com/cara-melihat-aura/ 

Pancaran energi Cakra pada tubuh manusia 

 

Fenomena eksistensi manusia yang berkaitan dengan spirit, jiwa, ruh, 

qalbu, sukma, mental, batin, rohani maupun Cakra sebagai potensi kekuatan 

yang dimiliki manusia seringkali hanya bisa dipahami dengan pengetahuan 

intuisi dan sangat terbatas untuk dijelaskan dengan pendekatan pengetahuan 

yang bersifat logis dan rasional, namun bukan berarti tidak bisa sama sekali. 

Sehingga jika kita melangkah lebih dalam, maka akan muncul sebuah 
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pertanyaan, berasal dari manakah aura yang menyelimuti sekujur tubuh 

manusia? Beberapa ahli psikologi menjawab bahwa aura tersebut berasal dari 

emosi individunya, karena berdasarkan observasi, warna aura yang 

menyelimuti manusia berubah bersamaan dengan perubahan emosinya, 

contohnya saat individu merasa tenang, rileks dan santai maka warna aura 

yang muncul adalah cenderung kehijauan. Kebalikannya, saat individu (yang 

sama) merasakan marah, jengkel dan benci maka warna aura yang terlihat 

adalah cenderung merah pekat. Berdasarkan data ini kemudian muncul sebuah 

pertanyaan, apakah benar bahwa sumber dari aura yang menyelimuti manusia 

hanya berasal dari emosinya saja? 

Setelah mengkaji dari berbagai macam literatur, ditemukan sebuah 

hipotesis baru yakni aura yang menyelimuti tubuh manusia tersebut tempat 

muaranya adalah apa yang disebut dengan “Cakra”. Cakra adalah titik pusat 

energi yang ada di dalam tubuh bioplasmik manusia. Pengetahuan tentang 

Cakra ini sebenarnya berasal dari Dunia Timur. Negara-negara barat termasuk 

Eropa pada awalnya tidak menganut keyakinan ini, dengan kata lain mereka 

tidak percaya dengan adanya Cakra. Namun seiring berkembangnya ilmu 

pengetahuan, baik di bidang kesehatan, kedokteran modern atau bela diri, 

orang-orang barat mulai banyak yang setuju dengan konsep adanya titik Cakra 

dalam tubuh manusia. 

Cakra adalah generator-generator energi yang berfungsi sebagai sistem 

kelistrikan dan energi di dalam tubuh manusia. Cakra adalah sel pembangkit 

aura.1 Cakra-cakra ini tidak terletak pada tubuh fisik, melainkan pada tubuh 

non-fisik. Biasanya Cakra-cakra berpusat di dalam atau di permukaan tubuh 

fisik dan ujungnya yang berfungsi sebagai pintu yang terdapat di luar tubuh 

fisik.2 Kata Cakra sendiri berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti roda 

(berputar). Cakra adalah pintu energi yang berfungsi memompa energi kotor 

 
1 Agus Musthofa. Dzikir Tauhid dan Pancaran Aura. (Surabaya: Padma Press. 2006), hlm. 180. 
2 Irmansyah Effendi. SHING CHI: Teknik Efektif Untuk Mengakses Energi Ilahi. (Jakarta: PT. 

Gramedia Pustaka Utama. 2005), hlm. 1. 
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keluar dari tubuh dan menggantinya dengan energi baru dan bersih.3 Cakra 

merupakan pusat-pusat tenaga pada tubuh manusia yang aktif setiap saat, 

entah itu disadari atau tidak. Sebagaimana jantung yang terus berdetak 

memompa darah, dari manakah sumber energinya? Energi bergerak melalui 

Cakra-Cakra untuk menghasilkan kondisi psikologis tubuh yang berbeda-beda, 

karena setiap Cakra akan mempengaruhi kondisi psikologis tubuh, seperti 

perasaan marah, sedih, gembira, tenang, konsentrasi dan lain-lain. Setiap 

Cakra adalah pusat emosi dan pusat dari sebuah lapisan tubuh. 

Cakra dalam pengertian spiritual adalah tempat atau jalur keluar 

masuknya energi prana atau sebagai transformasi energi. Cakra ini bila dilihat 

dengan mata batin akan terlihat seperti sebuah roda cahaya yang berputar atau 

seperti Bunga Teratai. Masing-masing Cakra memiliki frekuensi dan gelombang 

yang berbeda-beda. Setiap Daun Teratai mewakili jumlah frekuensi yang 

digetarkan, frekuensi terendah dimulai dari Cakra terbawah dan semakin 

banyak jumlah daunnya, maka frekuensinya juga semakin tinggi. Jika Cakra 

berputar searah jarum jam, maka Cakra akan memompa masuk energi bersih 

ke dalam tubuh. Namun sebaliknya, jika berputar berlawanan arah jarum jam, 

maka ia akan memompa keluar energi yang sudah terpakai dari dalam tubuh. 

Dengan fungsi yang sangat penting inilah, keseimbangan dan keaktifan Cakra 

memegang peranan penting dalam aktifitas tubuh manusia, seperti kesehatan, 

kekuatan, kepekaan dan lain-lain.4  

Kata Cakra juga digunakan dalam filsafat Jawa. Dalam terminologi Jawa 

dikenal dengan istilah “Cakra Manggilingan”. Cakra diartikan seperti cakram 

atau roda. Manggilingan berasal dari kata “giling” dalam bahasa jawa 

(berputar). Cakra Manggilingan adalah gambaran dari cakram atau roda yang 

berputar. Esensi dari Cakra Manggilingan ini adalah waktu. Waktu yang 

membuat terjadinya perubahan, kejadian yang dialami semuanya hanya tinggal 

menunggu waktunya terjadi. Waktu sangat penting dalam siklus kehidupan 

 
3 Irmansyah Effendi. REI KI TUMMO: Teknik Efektif untuk Meningkatkan Kesadaran dan Energi 

Spiritual. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2005), hlm. 73. 
4 Alex Iskandar dan Endi Novianto. Meditate & Growrich; Sehat, Kaya dan Bahagia Duniawi-

Spiritual. (Jakarta: Elex Media Komputindo. 2008), hlm. 14. 
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manusia yang gambarannya berputar seperti roda, kadang di atas dan kadang 

di bawah, membentuk putaran energi angka 8 yang tidak pernah terputus. 

Secara lebih luas, Cakra Manggilingan menyimpan filosofi atau 

keyakinan tentang berputarnya roda kehidupan baik mikro maupun makro. 

Demikian pula dengan berputar dan terbatasnya periode zaman serta lamanya 

sebuah kekuasaan atau peradaban. Maka penting untuk memiliki pemahaman 

spiritual akan Cakra Manggilingan ini. Sebab, dengan itu kita bisa selalu siap 

dengan keadaan yang akan dihadapi, baik atau buruknya. Dengan memahami 

esensi Cakra Manggilingan, seseorang bisa mempersiapkan diri untuk tidak 

larut dalam kebahagiaan atau kesedihan yang sedang dihadapi. 

Dengan menghayati Cakra Manggilingan seseorang harus mampu 

melakukan "Triwikrama", yakni mempertemukan tiga kekuatan yang ada dalam 

dirinya: masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Triwikrama sendiri 

merupakan tiga langkah Dewa Wisnu atau Atma Sejati (energi kehidupan) 

dalam melakukan proses penitisan, yakni Kertayuga, Tirtayuga dan 

Dwaparayuga. Kertayuga adalah masa saat roh manusia masih berada di alam 

Sunyaruri. Tirtayuga adalah saat roh menitis untuk pertama kali ke dalam air 

kehidupan yang bersemayam dalam rasa sejati. Sementara Dwaparayuga 

adalah saat ketika jabang bayi di dalam rahim ibunya selama sembilan bulan. 

Kemudian langkah Dewa Wisnu menitis yang terakhir kalinya, yakni lahir ke 

bumi atau Marcapada menjadi manusia yang utuh dengan segenap jiwa dan 

raganya. 

Dengan memahami konsepsi Cakra Manggilingan dan menghayati 

Triwikrama, hendaknya seseorang dapat mengambil pelajaran baik pada masa 

yang telah dilalui, saat ini dan masa yang akan datang dapat menjadikan 

manusia yang memiliki pola pikir visioner sehingga mampu menyongsong masa 

depan yang lebih baik. Ketika masanya tiba, maka kita pun akan melepaskan 

raga/badan wadah ini. Yang berasal dari tanah akan kembali ke tanah dan yang 

berasal dari Causa Prima akan kembali kepada-Nya. Innalillahi wa innaillahi 

roji’un. Bahkan tentang waktu sendiri pun diabadikan dalam Al-Qur’an Surat Al 

'Ashr (103: 1-3): Wal-‘asr(i). Innal-insana lafi khusr(in). Illal-lazina amanu wa 



8 KEKUATAN CAKRA 

 

Cakra dalam Berbagai Perspektif Kehidupan 17 

‘amilus-salihati wa tawasau bil-haqq(i), wa tawasau bis-sabr(i). (“Demi Masa. 

Sungguh manusia dalam kerugian. Kecuali orang yang beriman dan 

mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling 

menasehati untuk kesabaran.”) 

Konsepsi waktu menurut Islam dan Jawa memiliki kesamaan, khususnya 

menyangkut konsep Cakra Manggilingan. Cakra Manggilingan berusaha 

mengingatkan manusia bahwa tidak ada hal yang abadi. Kehidupan merupakan 

suatu proses yang dinamis, tidak statis. Perubahan terus terjadi, bergantung 

kepada manusia yang menjalaninya. Waktu hanyalah bagian dari kriteria 

pengukuran yang tidak dapat berjalan mundur. Proses ini juga yang dapat 

menunjukkan kepada manusia bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai 

harapan. Kadang kehidupan menyeret manusia dalam kesulitan namun selalu 

ada kesempatan untuk kembali ke posisi atas.  

Dengan gambaran sedemikian rupa, frasa Cakra Manggillingan secara 

tidak langsung telah membantu orang Jawa untuk memahami apa itu 

kehidupan dan bagaimana harus menjalaninya. Gambaran sederhana dari roda 

dapat diaplikasikan oleh orang Jawa untuk menggambarkan pola kehidupan. 

Hal ini merupakan salah satu contoh bagaimana orang Jawa berusaha 

menggali makna di balik segala sesuatu. Semuanya dalam proses berganti-

ganti. Oleh karena itu, hidup ini harus dijalani dengan sikap waspada 

(waspadha), berhati-hati dan ingat pada Tuhan Yang Maha Kuasa. 

Semua konsep spiritualitas yang diuraikan di atas telah menjadi ilham, 

ajaran dan panduan perilaku manusia berhubungan dengan dirinya sendiri, 

orang lain, alam semesta dan Allah Tuhan Yang Maha Esa dengan satu tujuan 

menjadi insan kamil. Bercermin dari konsep dan ajaran tersebut, maka konsep 

8 kekuatan Cakra merupakan rangkuman konsep Barat dan Timur, khususnya 

berasal dari kearifan leluhur bangsa Indonesia. Delapan kekuatan Cakra 

merupakan life management dalam circle of life dan the way of life bagi 

manusia dan khususnya prajurit. 
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Kemunculan Cakra dalam Lahiriah 

Manusia telah diciptakan dengan bentuk yang paling sempurna dan 

tumbuh berkembang dengan risalah langit menghendaki perbaikan universal, 

dengan menjadikan jiwa manusia sebagai prioritasnya. Satu-satunya alasan 

mengapa risalah para Nabi tetap kekal dan sanggup mewarnai hidup orang-

orang yang beriman adalah karena “jiwa manusia” dijadikan titik sasarannya 

dan poros pembinaannya dengan berasaskan firman Allah SWT dalam Al 

Qur’an surah Asy-Syams ayat 7-9. 

“Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaan-Nya), maka Allah 

mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan 

ketakwaannya, sesungguhnya beruntunglah orang yang 

menyucikan jiwa itu. Dan merugilah orang yang mengotorinya”. 

(QS. Asy Syam, 91:7-9) 

Manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia. Manusia itu terdiri dari 

dua bagian, jasad dan roh atau subtansi dan yang bukan subtansi.5 Pengertian 

ini diamini oleh Descarte yang menyatakan bahwa manusia terdiri dari tubuh 

(body) dan jiwa (soul). Tubuh dianggap sebagai yang tidak berfikir sedang jiwa 

adalah sebaliknya.6 Ini juga diikuti oleh Spinoza yang melalui reduksi panteistik 

terhadap suatu benda memasukan body dan soul manusia kepada Tuhan.7 

Bagi Pan Peursen, dualisme tersebut merupakan kesatuan manusia sebagai 

eksistensi rohani dan badani. Keduanya dapat dianggap sebagai suatu model, 

tetapi tidak boleh dipandang sebagai faktor yang berdiri sendiri.8 Oleh karena 

manusia adalah hasil kombinasi roh dan jasad, maka manusia juga membawa 

dua kecenderungan yaitu menjadi baik dan menjadi jahat.9 

 
5 Mahrûs Said Marsi. At-Tarbiyah wa at-Thabî‘ah al-Insâniyah. (Qahirah: Dârul Ma‘ârif. 1408 H/ 

1988 M), hlm. 277. 
6 Howardz P. Kanz. The Philosopy of Man: a new Introduction to some Parrenial Issue. 

(Washington: University of America. 1977), hlm. 72. 
7 Ibid., hlm. 73. 
8 Pan Peursen, Tubuh, Jiwa Dan Ruh, terj. K. Bertens. (Jakarta: BPK Gunung Mulia. 1983), 

hlm. 197. 
9 Rohana Hamzah, dkk. Spiritual Education Development Model. (Journal of Islamic and Arabic 

Education. 2010), hlm. 1. 
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Manusia yang terdiri dari jasad dan roh, dimana roh mencakup akal dan 

hati, mengandung makna bahwa dalam diri manusia ada tiga komponen yaitu: 

jasad, akal dan hati10. Semua komponen ini mempunyai tujuan yang sama, 

yaitu semua tertuju kepada spirit atau spiritual manusia. Kesempurnaan 

manusia terjadi melalui komposisi ini.11 Sedangkan roh yang terletak di badan12 

merupakan komponen yang paling istimewa dalam diri manusia, karena ia 

berupa hembusan yang bersifat gaib dari Sang Maha Pencipta. 

Dalam perkembangannya, sebelum menjadi bayi yang dilahirkan, 

seseorang melalui berbagai fase tahapan di dalam kandungan sang ibu. 

Adapun fase tahapan yang dilalui masing-masing orang adalah sebagai berikut. 

Fase Pertama Nutfah, sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa Nutfah adalah 

sperma laki-laki sendiri yang memancar ke dalam rahim perempuan, karena 

Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya bahwa Allah menciptakan manusia 

dari air yang memancar: “Maka hendaklah manusia memperhatikan dari 

apakah dia diciptakan? Dia diciptakan dari air yang dipancarkan,” (QS al-

Tariq,86: 5-6). Pancaran tersebut hanya berasal dari laki-laki. Pendapat jumhur 

(kesepakatan para ulama) mengatakan bahwa nutfah adalah sperma laki-laki 

dan indung telur perempuan secara bersamaan. Pendapat ini didukung oleh 

firman Allah setelah dua ayat di atas: “yang keluar dari antara tulang sulbi laki-

laki dan tulang dada perempuan.” (QS al-Tariq,86: 7). Maksudnya adalah tulang 

sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Selain itu pendapat jumhur itu juga 

didukung oleh Hadis Nabi SAW, Beliau menjawab:  

“Air mani seorang lelaki berwarna putih dan air mani seorang 

wanita berwarna kuning, jika keduanya menyatu lalu air mani 

si lelaki lebih dominan atas air mani wanita maka janin itu 

akan berkelamin laki-laki dengan izin Allah.”13 

 
10 Mahrûs Said Marsi. Op.Cit., hlm. 33. 
11 Ibid. 
12 M. Adib Misbachul Islam. Menguak Sufisme Tuang Rappang: Telaah atas Teks Daqâ’iq al-

Asrâr. (Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 6, No. 2: 207 – 228. 2008), hlm. 216. 
13 Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi. Sahih Muslim, Juz 1. 

(Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah. 2003), hlm. 173. 
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Dengan demikian maka yang dimaksud dengan Nutfah adalah sperma 

laki laki dan indung telur perempuan apabila bersatu di dalam rahim 

perempuan,14 dan itulah fase pertama janin.  

Fase Kedua ‘Alaqah, Al-Qurtubi menafsirkan firman Allah surat al-‘Alaq: 

“Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.” (QS al-‘Alaq, 96:2). 

Maksudnya, Allah menciptakan dari darah, bentuk jama’ dari ‘alaqah, yang 

berarti darah yang menggumpal. Apabila darah mengalir, maka disebut masfuh. 

Al-Qurtubi juga mengatakan bahwa firman Allah “Dari segumpal darah” 

menggunakan bentuk jamak karena yang dimaksud dengan manusia adalah 

gabungan. Mereka semua diciptakan dari ‘Alaq setelah fase Nutfah. ‘Alaq 

adalah darah yang lembab, disebut demikian karena ia mengait (‘Allaqa) apa 

yang dilewatinya karena ia basah. Jika kering ia tidak disebut ‘Alaqah. Allah 

secara khusus menyebut manusia sebagai penghormatan bagi-Nya. Satu 

pendapat mengatakan bahwa Allah ingin menjelaskan kebesaran nikmat-Nya 

pada manusia, yang menciptakannya dari segumpal darah yang hina 

(menjijikan), kemudian menjadikannya manusia sempurna dan berakal yang 

mampu membedakan antara baik dan buruk.15 Dari ucapan Al-Qurtubi itu dapat 

disimpulkan bahwa ‘alaqah adalah segumpal darah yang membeku yang 

tercipta dari campuran sperma laki-laki dan sel telur perempuan.  

Fase Ketiga Mudhghah, berarti seukuran kunyahan. Sedangkan yang 

dimaksud mudhghah dalam fase janin adalah sepotong daging yang seukuran 

kunyahan, yang terbentuk dari ‘alaqah. Al-Razi menafsirkan firman Allah, “Lalu 

segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging ….” Maksudnya, kami 

menjadikan darah yang menggumpal itu mudhghah, yaitu sepotong daging 

seolah-olah ukurannya sebesar kunyahan. Seperti kata ghurfah yang berarti 

seukuran gayung. Perubahan ini disebut dengan kata khalaq (menciptakan), 

karena Allah menghilangkan sifat-sifat sementara padanya kemudian 

 
14 Isma’il bin ‘Umar bin Kasir al-Qurasyi al-Dimasyqi. Tafsir al-Qur’an al-‘Azim, Juz IV. (Beirut: 

Dar al-Tayyibah. 1999), hlm. 498, Abu Abdullah Syams al-din al-Qurtubi. Al-Jami’ li Ahkam 
al-Qur’an, jld. X. (Riyad: Dar ‘Alim al-Kutub, 2003), hlm. 734 dan Fakhr al-Din al-Razi, 
Mafatih al-Gaib, jld XVI. (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah. 2000), hlm. 335. 

15 Abu Abdullah Syams al-din al-Qurtubi, Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an, jld. X. (Riyad: Dar ‘Alim al-
Kutub. 2003), hlm 745. 
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menciptakan sifat-sifat sementara lainnya, sehingga penciptaan sifat-sifat ini 

disebut khalaqa dan seolah-olah Allah menciptakan organ tambahan 

padanya.16 

Tiga fase kehamilan ini masing-masing memakan waktu empat puluh 

hari sebelum beralih ke fase selanjutnya. Apabila janin telah mencapai masa 

seratus dua puluh hari, maka ditiupkanlah kepadanya roh dan menjadi ciptaan 

yang baru. Peniupan roh oleh Allah dalam diri manusia atau dalam janin, maka 

ketika itu juga ditetapkan empat hal; rezekinya, ajalnya, amalnya dan sengsara 

atau bahagianya yang pada akhirnya janin tersebut akan dilahirkan ke dunia. Ia 

tidak bisa memilih, apakah dilahirkan dalam kandungan seorang ibu dari 

berbagai suku bangsa yang ada di dunia, apakah seorang ibu yang beragama 

Muslim, Kristen, Budha, Hindu atau lainnya, itulah takdirnya. 

Kelahiran janin sebagai wujud manusia merupakan makhluk yang 

sempurna yang diakui oleh seluruh ciptaan Tuhan diantaranya malaikat, jin, 

iblis dan setan. Bahkan dalam proses kehidupannya di dunia, iblis dan setan 

atas seijin Allah akan selalu menggoda dan mempengaruhi jalan pikiran 

manusia ke arah jalan yang sesat hingga akhir zaman. Pada hakekatnya 

kelahiran manusia di dunia penuh diwarnai dengan pertempuran hawa nafsu, 

ambisi, iri, dengki, tamak dan serakah. Dikala manusia tergoda dan telah 

dikuasai oleh iblis dan setan dengan hawa nafsunya maka akan tersesatlah 

hidupnya. Manusia akan selamat dari semua godaan tersebut dikala ia 

menyadari dan membentengi dirinya dengan iman dan takwa serta senantiasa 

mawas diri untuk selalu berbuat kebaikan demi sesamanya dan menjauhi dari 

segala keinginan untuk menyakiti dan menzalimi orang lain dalam proses 

pembentukan karakter, kepribadian dan jati dirinya sebagai manusia dalam 

kehidupannya. 

Pada proses lahirnya bayi ke dunia, mari kita renungkan mengapa bayi 

terlahir ke dunia pertama kali dengan menangis? Secara medis, dunia 

kedokteran meyakini bahwa tangisan bayi saat pertama kali lahir merupakan 

proses alami yang membantunya membuka sirkulasi untuk mengirim oksigen 

 
16 Fakhr al-Din al-Razi. Mafatih al-Gaib, jld XI. (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah. 2000), hlm. 354. 
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melalui paru-paru. Tangisan pada bayi tersebut membantu membuka paru-

parunya agar bisa menghirup oksigen. Selain itu, menangis juga merupakan 

salah satu cara bayi berkomunikasi.  

Secara teologis, Allamah menjelaskan bahwa tak seorang pun bayi 

selamat dari tempelengan setan ketika baru dilahirkan sehingga mereka 

menangis. Rasulullah Saw bersabda, “Tidak ada seorang bayi yang terlahir 

tanpa mendapatkan tusukan dari setan sehingga bayi itu menangis keras 

karenanya kecuali putra Maryam dan ibunya. (HR. Muslim).17 Setan dan iblis 

berusaha mengeluarkan manusia dari fitrahnya bertauhid kepada Tuhan YME 

sejak awal kelahirannya. Oleh karena itu, didalam agama Islam, disunahkan 

mengumandangkan adzan di telinga kanan dan iqomah di telinga kiri bayi saat 

baru lahir. Hal ini untuk membentengi telinga bayi dari berbagai bisikan setan 

untuk ingkar kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Tangisan bayi saat baru lahir, secara batiniah juga dapat berarti sebuah 

kepanikan. Panik akan situasi baru yang akan dijalaninya. Beralih dari suatu 

alam rahim yang penuh kenyamanan dan kasih sayang, bernafas tanpa 

memerlukan oksigen dari dunia luar yang bercampur dengan berbagai bakteri, 

virus, debu dan berbagai gas beracun lainnya. Mendapatkan nutrisi tanpa harus 

lelah berusaha, menyuap dan mengunyah. Terlindung dari suhu ekstrim tanpa 

harus menggunakan jaket ataupun air conditioner dan berbagai kemudahan 

lainnya. Lantas berpindah menuju alam dunia yang penuh perjuangan, dimana 

tidak ada lagi yang bisa didapatkannya secara cuma-cuma tanpa berjuang dan 

berusaha. Didalam tangisan pertamanya, bayi seolah-olah sadar betul akan 

pahit-getir, duka-nestapa dan beratnya perjuangan hidup yang akan dijalani 

pada alam barunya. Belum lagi bila dihadapkan pada godaan dan tipu daya 

setan dalam bentuk intimidasi (ketakutan) maupun indoktrinasi (iming-iming) 

yang akan terus berlanjut secara kasar maupun halus, secara dzahir maupun 

bathin. 

 
17 Allamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Sabîlul Iddikâr wal I’tibâr bimâ Yamurru bil 

Insân wa Yanqadli Lahu minal A’mâr. (Dar Al-Hawi. 1998), hlm. 31. 
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Selanjutnya, mari kita berpikir lebih dalam lagi merenungkan mengapa 

secara ilmiah, teologis dan batiniah, seorang bayi yang baru lahir umumnya 

pasti menangis? Mengapa tidak batuk, tertawa dan aktivitas lain yang juga 

menggunakan paru-paru? Bayi yang terlahir ke dunia, sejatinya telah dibekali 

oleh Tuhan dengan kesempurnaan berupa aspek jasmaniah dan rohaniah. 

Didalam rohaninya terdapat kekuatan Cakra. Kekuatan inilah yang digunakan 

oleh bayi untuk berkomunikasi dengan lingkungan sejak awal kelahirannya 

melalui menangis. Dengan menangis, dia menyampaikan respon terhadap 

perubahan suhu, rasa hausnya, rasa kantuknya dan rasa sakitnya. 

Kekuatan Cakra inilah yang akan memunculkan niat untuk 

berkomunikasi lebih lanjut dengan mendatangi objek yang menjadi daya 

tariknya. Pada tahap ini kekuatan Cakra itu akan mendorong badan fisiknya 

untuk mulai belajar mengangkat kepala, mengguling, tengkurap, agar dia 

memiliki sudut pandang yang lebih luas ke kanan, ke kiri, ke atas, depan dan 

belakangnya. Melihat dan mengumpulkan berbagai informasi yang akan 

direkam di dalam otaknya.  

Tidak puas hanya dengan melihat, pada tahap selanjutnya, kekuatan 

Cakra itu akan kembali mendorongnya untuk mendatangi objek yang menjadi 

daya tariknya, untuk belajar dan mendapatkan informasi lebih detail dengan 

melihatnya lebih dekat, memegangnya bahkan merasakan suatu benda dengan 

indera pengecapnya secara oral. Disinilah dia mulai belajar berpindah tempat. 

Diawali dengan belajar merayap, kemudian merangkak, berdiri lalu berjalan 

untuk mencapai sesuatu yang menarik hatinya. Jadi, bila kita renungkan secara 

mendalam, tanpa sebuah modul kurikulum pembelajaran pun, kekuatan Cakra 

akan membimbingnya untuk bisa berjalan. Semua itu menggunakan insting 

kekuatan Cakra yang ada dalam dirinya. Demikian seterusnya hingga dia 

tumbuh berkembang menjadi dewasa. Disinilah dibutuhkan naluri Cakra dalam 

setiap proses pertumbuhannya, yang akhirnya akan mendorongnya untuk 

menikah dan melahirkan anak sebagai sebuah siklus kehidupan. Kekuatan 

Cakra akan senantiasa memunculkan niat dan mendorong daya imajinasi yang 

selanjutnya diimplementasikan dengan jalan berkomunikasi, bersikap dan 
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berperilaku sebagai respon terhadap lingkungan dihadapkan pada kehendak 

dan keinginannya. Pada akhir siklus tersebut, manusia akan dipanggil untuk 

kembali menghadap Yang Maha Kuasa. Disaat itulah badan jasmaninya akan 

sirna, hancur, lebur keharibaan Ibu Pertiwi dan yang tertinggal hanyalah 

Cakranya. 

Disinilah kualitas Cakra seseorang pada akhirnya akan diperhitungkan 

dan dipertanggungjawabkan kepada Sang Maha Pencipta terhadap segala 

amal perbuatannya, antara pahala dan dosanya selama hidup di dunia yang 

akan menentukan kehidupannya kelak di akhir zaman. Pada akhirnya, bila kita 

renungkan lebih mendalam terhadap penjelasan di atas, semua itu menghantar 

kepada hakikat tujuan hidup kita di dunia. Mulai proses pembentukan janin 

manusia dalam kandungan hingga terlahir untuk menjalankan takdirnya yaitu 

mencapai kehidupan yang bahagia lahir dan batin baik dalam kehidupan di 

dunia maupun di akhirat pada akhir kehidupannya, memelihara perdamaian dan 

kasih sayang di antara sesamanya untuk mampu memberi dan menerima serta 

menghindari dari segala perilaku untuk menyakiti dan menzalimi pihak lain. 

Siklus kehidupan akan berjalan dan berputar melahirkan regenerasi, nilai 

manfaat dari kebajikan yang terus berkesinambungan dalam siklus kehidupan 

yang berkelanjutan pada kehidupan di alam semesta. 

 

Cakra sebagai Cahaya Kehidupan 

Cakra, hanya satu kata namun memiliki variasi pengertian dan 

maknanya yang sangat luas dan beragam, antara lain: esensi (dari suatu 

obyek), berkaitan dengan energi atau kekuatan yang tidak nampak, psikis, 

pikiran, energi atau jiwa yang menghidupkan, roh, kehidupan, manusia, 

individu, hasrat, identitas pribadi atau identitas diri. Cakra menjadi bahan 

diskusi dan perdebatan, menjadi fenomena yang sangat menarik bagi para 

Ilmuwan Psikologi, Filsafat, Kedokteran serta para akademisi berbagai bidang 

keilmuan untuk meneliti, mengkaji tentang keberadaan dan kekuatannya, 

bahkan para seniman, budayawan serta profesi lainnya sampai dengan tingkat 

organisasi seringkali menggunakan simbol atau lambang Cakra dengan 
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berbagai kreasinya. Sebenarnya apakah Cakra itu? Mengapa menjadi 

fenomena yang menarik bagi orang yang ingin mempelajari dan 

memahaminya? 

Dalam perspektif Yoga, terdapat banyak kekuatan Cakra pada tubuh 

manusia, yaitu sekitar 365 buah yang disebut Cakra Minor dengan berbagai 

ukuran, tetapi 7 Cakra utama pada tubuh manusia adalah Cakra-cakra besar 

atau Cakra Mayor yang berakar pada saluran Sushumna, yaitu: (1) Cakra 

Dasar, terletak di ujung tulang ekor; (2) Cakra Sex atau Tantian, yang terletak di 

tulang pelvis sedikit di atas kelamin;(3) Cakra Flexus, yang terletak di pusar; (4) 

Cakra Jantung, yang sebagai namanya terletak di tengah dada di antara kedua 

puting; (5) Cakra Tenggorokan, terletak di tengah tenggorokan, beberapa 

milimeter di bawah pita suara; (6) Cakra Ajna, terletak di antara dua alis; (7) 

Cakra Mahkota, yang terletak di puncak kepala. 

Cakra dipahami sebagai pusat energi metafisik dan atau biofisis dalam 

tubuh manusia. Kata "Cakra" berasal dari bahasa Sansekerta चक्र yang berarti 

"roda" atau "lingkaran" (juga kata-kata yang terkait dengan kedua kata tersebut) 

dan kadang-kadang juga merujuk 

kepada "roda kehidupan". Konsepsi 

waktu memegang peranan yang 

sangat penting. Perubahan-

perubahan yang terjadi sudah 

menjadi kodrat manusia, baik dari 

hari ke hari, bulan ke bulan maupun 

tahun ke tahun membentuk 

Karakter, Kepribadian dan Jati dirinya yang sangat dipengaruhi oleh situasi dan 

lingkungannya. Cakra dalam mitologi Hindu, adalah senjata berputar yang 

dahsyat berbentuk cakram dengan 108 gerigi tajam ditepinya. Kata Cakram 

berasal dari Bahasa Sansekerta yang berarti "roda". Cakram adalah senjata 

lempar yang dikenal oleh bangsa India Kuno. Bentuknya seperti logam pipih 

dengan gerigi tajam dipinggirnya dengan diameter 5 sampai 12 inchi (13−30 

cm). Senjata itu dimiliki oleh Dewa Wisnu. Cakra tampak dibawa di tangan 

Sumber: https://www.suaramerdeka.com/kultur/baca/102116/memahami-
makna-spiritual-cakra-manggilingan 

 

https://www.suaramerdeka.com/kultur/baca/102116/memahami-makna-spiritual-cakra-manggilingan
https://www.suaramerdeka.com/kultur/baca/102116/memahami-makna-spiritual-cakra-manggilingan
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kanan belakangnya, diantara empat lengannya yang lain, masing-masing 

membawa sangkakala (tangan kiri belakang), gada (tangan kiri depan) dan 

bunga padma ditangan kanan depan. Menurut kitab Purana, Cakra Sudarsana 

adalah senjata penghancur yang tak terelakkan.  

Dalam kisah pewayangan perang Bharatayuda adalah perang saudara 

antara Pandawa dan Kurawa di Tegal Kurusetra, dalam perang tersebut Arjuna 

sebagai putra panengah Pandawa naik kereta dengan kusirnya Prabu Kresna 

yang sekaligus sebagai penasehatnya Pandawa. Kresna punya senjata 

pamungkas yang tidak sembarangan waktu keluarnya, namun bila sudah keluar 

tidak ada satu prajurit pun yang mampu mengalahkan kesaktiannya, yaitu 

”Cakra”. Senjata Cakra ini dijadikan spirit dan inspirasi sebagai lambang 

”KOSTRAD”. Cakra adalah senjata Kresna berupa panah beroda yang 

digunakan sebagai senjata "Pamungkas" (senjata terakhir yang digunakan 

sebagai andalan). Cakra digunakan untuk memberantas ketidakadilan.  

Dalam sejarah lain dikisahkan bahwa lambang ”Cakra” sudah ada sejak 

zaman purbakala sebagai lambang negara, yang mempunyai makna yang 

tangguh dan tegas dalam menjalankan kewajibannya. Cakra juga diyakini 

sebagai senjata Astuti yang secara lahiriah sebagai juru selamat yang ampuh 

yang dapat digunakan sebagai senjata budi. 

Dalam perspektif spiritual pengetahuan merupakan fungsi wujud: 

mengetahui adalah menjadi (to know is to be). Perlu diingat juga bahwa, 

meskipun aspek-aspek di dalam diri manusia itu sejak lahir, namun sebagian 

besar masih bersifat laten, atau berupa potensi. Dan hampir semua manusia, 

dengan sedikit pengecualian pada para Nabi dan Rasul, secara alami akan 

berada pada tingkatan sifat-sifat kebendaan, yang hanya dapat menjangkau 

alam materi. Sehingga untuk dapat mengetahui lapisan-lapisan alam yang lebih 

tinggi, ia perlu menghidupkan indera lain, yaitu aspek-aspek dirinya yang lebih 

tinggi. 

Dengan demikian untuk mempelajari dan memahami kekuatan Cakra 

dalam perspektif spiritual tidak ada jalan lain untuk dapat 

mengejawantahkannya melainkan anda harus “merasakan” dalam diri kita 
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sendiri. Mempelajari dan memahami pengetahuan tentang Cakra lebih mudah 

dengan pendekatan intuitif dan spiritual, karena pengetahuan tentang kekuatan 

Cakra digali dari tradisi spiritual warisan Dunia Timur yaitu Hindu dan Budha 

serta warisan budaya Nusantara berupa kearifan lokal (local wisdom) yang 

berkaitan erat dengan berbagai ajaran agama seperti Islam dan Nasrani. 

Dalam ajaran Hinduisme dan dalam sebagian budaya Asia, Cakra 

dipahami sebagai pusat energi metafisik dan/atau biofisis dalam tubuh 

manusia. Konsep fitur Cakra sangat jelas ditradisi Tantra dan Yoga dalam 

agama Hindu dan Budha. Cakra, dalam beberapa tradisi Hindu dan sistem 

kepercayaan lainnya, merupakan pusat Prana, kekuatan hidup atau energi vital. 

Cakra sesuai dengan titik-titik penting dalam tubuh fisik yaitu pleksus utama 

arteri, vena dan saraf. Prana adalah kata Sansekerta Kitab Suci Hindu yang 

berarti “AKAR KEHIDUPAN atau HIDUP" (dari kata “PRA” artinya AKAR dan 

“NA” artinya HIDUP. Arti sederhana dan anatomis terhubung Prana berasal dari 

2 kata prefiks, "PRA" dan "NA". Energi kehidupan "prana adalah energi hidup." 

Hal ini telah dijelaskan dalam Veda (Kitab Suci Agama Hindu).  

Dalam ajaran Gereja Scientology, Cakra digambarkan dalam bentuk 

delapan dinamika: (1) Dinamika ke-8 Infinity, biasanya disebut juga Tuhan;      

(2) Dinamika ke-7 Spiritual Dynamic, makhluk spiritual beridentitas apapun;           

(3) Dinamika ke-6 Physical Universe, dengan empat komponen: 

bahan/kandungan, energi, ruang dan waktu; (4) Dinamika ke-5 Life Forms, 

termasuk semua tanaman dan hewan yang hidup; (5) Dinamika ke-4 Mankind 

(manusia) sebagai sebuah spesies; (6) Dinamika ke-3 Group Survival, baik 

teman, klub, jabatan, maupun bangsa atau negara; (7)  Dinamika ke-2 Family  

adalah keluarga; dan (8) Dinamika ke-1 Self adalah individu, termasuk tubuh, 

pikiran dan sesuatu yang dimilikinya. 

Dalam kajian ilmu pengetahuan, setiap manusia memiliki aura, aura itu 

seperti lapisan atmosfernya tubuh manusia, yang juga berlapis-lapis. Secara 

umum, lapisan aura itu terdiri dari tiga lapis, yakni lapisan astral, mental dan 
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spiritual.18 Aura adalah pancaran energi yang dihasilkan oleh bion di dalam 

tubuh manusia. Bion ini diaktifkan oleh generator (genset) yang tersebar pada 

365 titik pada tubuh manusia, yang kemudian biasa disebut Cakra atau latifah 

dalam konteks ajaran Islam. Dengan demikian yang dimaksud dengan Cakra 

adalah generator-generator energi yang berfungsi sebagai sistem kelistrikan 

dan energi di dalam tubuh manusia. Singkatnya, Cakra adalah sel pembangkit 

aura.19 Cakra-Cakra ini tidak terletak pada tubuh fisik, melainkan pada tubuh 

non-fisik. Biasanya Cakra-Cakra berpusat di dalam atau di permukaan tubuh 

fisik dan ujungnya yang berfungsi sebagai pintu terdapat di luar tubuh fisik.  

Jadi Cakralah yang menjadi sumber bangkitnya energi aura manusia.20 

Cakra ini tidak terlihat dalam tubuh fisik, kalau tubuh manusia dibedah, maka 

tidak akan ditemukan bagian Cakra, karena letak Cakra ada di dalam tubuh 

bioplasmik. Tubuh bioplasmik sendiri adalah cetakan tubuh fisik manusia yang 

menyerupai tubuh fisik, ada kepala, lengan, kaki dan sebagainya. Maka dari itu 

disebut BIO karena hidup, sementara kata plasma disini tidak sama dengan 

plasma darah. Plasma adalah istilah untuk menyebut bahan keempat dalam 

pembentukan suatu unsur fisika, selain padat, cair dan gas. Wujud tubuh 

bioplasmik itulah yang muncul ke permukaan tubuh fisik manusia dan kemudian 

disebut dengan aura yang memancar bagaikan cahaya kehidupan. 

Cakra dapat diibaratkan generator atau minyak yang dapat menyulutkan 

pancaran cahaya, Cakra adalah cahaya kehidupan dan Cakra adalah Nur Illahi. 

Kata cahaya adalah metafora yang diungkap dalam Al Qur’an dalam 

menjelaskan keadaan jiwa atau hati yang telah mendapatkan wahyu atau ilham. 

Di mana wahyu atau kata-kata Allah diungkapkan ke dalam bahasa manusia 

dengan meminjam kata ”cahaya”. Sebab wahyu sendiri tidak bisa diungkapkan 

dengan bahasa manusia. Wahyu adalah bahasa Allah, yang berbeda dengan 

bahasa manusia. Namun wahyu atau ilham hanya bisa dipahami oleh orang-

 
18 Sitiatava Rizema Putra. Rahasia Energi Aura Manusia. (Jogjakarta: FlashBooks. 2011),    

hlm. 15. 
19 Agus, Loc. Cit. 
20 Thari Gayatri. Terapi Aura: Membuka Aura dengan Divine Energi. (Jakarta: Penerbit 

KataKata. 2012), hlm. 23. 
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orang yang menerimanya, bahkan hewan dan alam pun mampu memahami 

bahasa Allah sebagaimana Firman Allah dalam Surat An Nuur, 24:35. 

“Allah adalah cahaya bagi langit dan bumi. Perumpamaan cahaya 

adalah seperti sebuah lubang yang di dalamnya ada pelita. Pelita 

itu di dalam kaca. Dan kaca itu laksana bintang yang berkilauan 

yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkati, yaitu 

minyak zaitun yang bukan dari timur dan tidak juga dari barat. 

Minyaknya hampir menerangi sekalipun tidak disentuh api. 

Cahaya di atas cahaya. Allah memberi petunjuk kepada cahaya-

Nya kepada siapa yang dia kehendaki-Nya. Allah memperbuat 

perumpamaan-perumpamaan bagi manusia dan Allah Maha 

Mengetahui segala sesuatu”. (QS. An Nuur 4:35) 

Allah memberikan perumpamaan cahaya-Nya seperti lubang yang tak 

tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Cahaya itu bersemayam di dalam 

hati orang-orang yang terpilih dan dikehendaki-Nya. Dengan cahaya itu Allah 

membimbing dan menuntun hati manusia sehingga mampu memahami ayat-

ayat dan nasihat-nasihat Allah. Cahaya Allah, Nur Illahi yang akan 

menghantarkan jiwa kita dan menunjukkan jalan Cakra sebagai perwujudan 

karakter, kepribadian dan jati diri rohani kita untuk melihat-Nya secara “nyata”. 

 

Cakra sebagai Perwujudan Karakter, Kepribadian dan Jati Diri 

Sebagaimana pembahasan di atas, hati merupakan tempat 

bersemayamnya Cahaya Ilahi dalam diri manusia. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa hati sebagai salah satu Cakra manusia memiliki tempat yang spesial 

dalam kedudukan diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling 

sempurna. Kalbu atau hati manusia berlapis-lapis. Lapisan terluar merupakan 

pintu masuknya segala macam godaan nafsu, penyakit hati, ilmu pengetahuan 

dan petunjuk dari Tuhan ke dalam diri manusia. Lapisan ini merupakan wilayah 

pertempuran utama antara pahala dan dosa dalam diri kita, antara kekuatan 

positif dan negatif, tempat kita diuji dengan kecenderungan-kecenderungan 

negatif dari nafsu, antara sifat-sifat mulia dan sifat-sifat yang dikendalikan oleh 
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setan. Jika yang dominan adalah sisi positif, lapisan terluar tersebut akan 

dipenuhi cahaya dan berada dalam pengawasan spiritual Ilahiah. 

Sesungguhnya, hati yang bersih dan penuh kebajikan akan mengeluarkan 

semacam "flare" atau sinar yang mampu memberi pengaruh positif pada 

lingkungan sekitarnya. Sebaliknya, jika sisi negatif yang dominan, seperti 

dengki, syahwat, angkuh, kepedihan, penderitaan atau tragedi yang 

berlangsung lama, dada akan dilingkupi kegelapan. Hati akan mengeras dan 

sinar batiniah akan redup. Lapisan kedua adalah tempat bersemayamnya 

pengetahuan batiniah. Lapisan ini merupakan sumber kekuatan positif dan 

negatif yang bertempur dilapisan pertama dengan segala kecenderungan 

negatif dari nafsu. Lapisan ketiga memiliki kemampuan untuk melihat. Aktivitas 

melihat dengan hati tampak lebih tajam daripada melihat dengan mata. 

Penglihatan hati dan pengetahuan batiniah di lapisan sebelumnya bersifat 

saling melengkapi. Lapisan terdalam adalah hatinya hati atau hati sanubari, di 

dalamnya hanya ada semua yang baik-baik sehingga apabila seseorang 

menggunakan hati sanubarinya, dapat dipastikan dia adalah yang orang baik.21 

Menurut Sigmund Freud, sisi terdalam dari hati atau hati sanubari disebut 

super-ego. Di dalamnya terdapat sifat-sifat kejiwaan yang selalu memancarkan 

kebaikan dan kebajikan, yang memberikan pencerahan kepada hati sebagai 

fitrah manusia. Di sisi lain, ada juga sifat buruk yang dipengaruhi oleh hawa 

nafsu manusia itu sendiri. Dari arah eksternal, Tuhan juga mengijinkan setan 

untuk meniupkan keburukan kepada manusia melalui sisi ini. Sifat buruk yang 

sering disebut penyakit hati, misalnya dengki, rakus, syahwat, dan sebagainya, 

dikendalikan oleh setan dan cenderung mengajak pada keburukan serta hal-hal 

yang menyenangkan bagi hawa nafsu. Kedua sisi tersebut bertempur terus-

menerus. Pemenangnya adalah dia yang memiliki hati yang bersih, yang 

memiliki kemampuan kuat untuk mengendalikan diri, disiplin dan taat pada 

perbuatan baik. Kemenangan atau kekalahan ditentukan oleh sosok pribadi 

manusia itu sendiri karena pada prinsipnya manusia dapat mengangkat atau 

merendahkan dirinya dengan akal dan kesadaran yang dimilikinya. 

 
21 Santo Budiono. Karakter Menentukan Masa Depan Bangsa. (Jakarta: Kompas Gramedia. 

2018), hlm. 69. 
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Selanjutnya, Cakra sebagai aspek rohaniah yang bersemayam di hati 

manusia, memiliki keterkaitan yang erat dengan karakter, kepribadian dan jati 

diri seseorang. Kepribadian merupakan sejumlah karakteristik sifat yang muncul 

dalam perilaku tanpa adanya penilaian moral. Kepribadian hanyalah sekedar 

deskripsi tentang sifat seseorang. Misalnya pemarah, penyabar, tahan uji, 

mudah iba, mudah tersinggung, bangga dan sebagainya. Kepribadian terbentuk 

secara alami. Boleh jadi karena gen keturunan dan lingkungan keluarga saat 

individu tersebut baru memiliki kemampuan mencontoh dan belum memiliki 

kemampuan untuk berpikir secara logis menggunakan akalnya. Proses interaksi 

awal ini akan melahirkan sifat individu yang pemarah, mudah kesal, pendiam, 

mudah tersinggung dan sebagainya. Sebagai bentuk respon aktif akan aksi 

lingkungan sekitarnya yang dihadapkan dengan keterbatasan logika berpikir 

yang bersangkutan. Inilah yang akan membentuk kepribadian seseorang. 

Kepribadian seseorang yang sudah tersentuh oleh pendidikan, termasuk 

ajaran dogma agama, norma moral dan etika, budaya serta adat istiadat akan 

membentuk suatu karakter individu. Kepribadian seseorang akan berkembang 

menjadi sebuah karakter seiring dengan meningkatnya kemampuan logika 

berpikir dalam menghadapi berbagai kenyataan yang bertentangan antara 

kepribadiannya, dengan berbagai aturan yang membatasinya. Seseorang yang 

memiliki kepribadian mudah kesal, marah dan melampiaskan kemarahannya, 

akan mulai merubah sifatnya seiring kemampuan logikanya dalam menerima 

ilmu akan norma, sopan santun, etika dan tenggang rasa. Karakter berasal dari 

bahasa Yunani "Kharakter", digunakan untuk menandai suatu sisi pada mata 

uang logam. Kata ini selanjutnya digunakan secara lazim untuk membedakan 

suatu hal dengan hal yang lain. Bahkan juga digunakan untuk membedakan 

kualitas kepribadian seseorang. Sebagian ahli berpendapat bahwa secara 

sederhana karakter didefinisikan sebagai rangkaian sifat kejiwaan yang khas 

dan relatif tetap pada seseorang, Menunjukkan kualitas seseorang dan menjadi 

ciri khas yang membedakannya dengan orang lain.22 Karakter akan 

memberikan ciri khas, yang tidak mudah luntur dan cenderung bersifat tetap. 

 
22 Ibid., hlm. 13. 
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Memang, tidak mudah melakukan pendidikan karakter kepada orang yang 

sudah dewasa karena individunya sudah memiliki warna karakter yang relatif 

mapan. Namun, pendidikan karakter masih bisa dilakukan dengan 

mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung melalui pendidikan 

dan pelatihan, pembiasaan serta keteladanan yang terus menerus dan 

berkesinambungan. Membahas kedua obyek ini, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa kepribadian dan karakter seseorang adalah hasil interaksi antara diri 

orang itu, pengalaman hidup dan lingkungan sekitar dihadapkan pada 

kemampuan berpikirnya. Oleh karena itu, kepribadian bisa berubah. Sedangkan 

karakter individu, bisa dibentuk.  

Lebih jauh, kepribadian dan karakter seseorang akan berkembang 

menjadi sebuah jati diri seiring dengan semakin meningkatnya pemahaman 

akan peran dan kedudukan dirinya dihadapan Tuhan, sesama manusia dan 

alam sekitarnya. Pada fase ini, seseorang akan selalu berpikir secara kritis 

tentang “siapa aku?”. Dihadapkan pada eksistensinya dihadapan Tuhannya, 

maka akan lahir sederetan pertanyaan antara lain “siapa aku dihadapan 

Tuhanku?”, “apa yang diharapkan Tuhan dari diriku?”, “apa yang harus 

aku lakukan untuk memenuhi harapan dari Tuhanku?” dan berbagai 

pertanyaan kritis lainnya sesuai tingkat pemahaman terhadap ilmu 

pengetahuan yang telah dia kuasai. Dihadapkan pada perannya dalam 

hubungan antar sesama manusia, akan memunculkan berbagai pertanyaan 

diantaranya “siapa aku dihadapan orang tuaku, dihadapan istri/suamiku, 

anakku, keluargaku, teman-temanku, tetanggaku, rekan sejawatku dan 

manusia lainnya yang ada disekitarku?”, “apa profesiku?”, “apa 

kewajibanku terhadap mereka?” dan sebaliknya “apa hakku terhadap 

mereka?” Demikian pula beragam pertanyaan dihadapkan pada profesinya, 

jabatannya, kedudukannya dan perannya terhadap alam semesta di sekitarnya, 

antara lain hutan, sungai, jalan, sawah, ladang, ruang udara dan lain 

sebagainya. 

Jawaban dari berbagai pertanyaan di atas akan membimbing seseorang 

menemukan jati diri. Hal yang selanjutnya akan menjadi pembimbing sekaligus 
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benteng yang kokoh untuk melindungi niat, motivasi dan tingkah laku yang 

bersangkutan agar tetap berada pada koridor aturan yang telah diyakini 

kebenarannya. Semuanya bergantung kepada perkembangan daya pikir 

rasionalnya dan seberapa luas ilmu pengetahuannya akan dogma agama, 

moral dan etika dalam bermasyarakat. Kemantapan seseorang dalam 

menjawab semua pertanyaan di atas, akan melahirkan kekuatan Cakra dalam 

bentuk karakter, kepribadian dan jati diri mulia yang terpatri dalam jiwanya juga 

terekspresikan dalam sikap perilaku, cara bertindak dan reaksi terhadap segala 

sesuatu yang terjadi di sekelilingnya. 

 

 
Sumber: Pen Kostrad 

Seorang pemimpin harus memiliki karakter, kepribadian dan jatidiri 

 

Dari semua uraian di atas, dapat dipahami bahwa Cakra merupakan 

kekuatan yang terdapat di dalam hati manusia, mempengaruhi arah 

kepribadian, karakter dan jati dirinya. Seseorang yang memiliki karakter yang 

kuat, kepribadian yang baik dan jati diri yang kokoh, akan selalu mengikuti 

dorongan hati sanubarinya untuk melakukan hal-hal yang baik serta tidak akan 
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mudah tertipu oleh ajakan hawa nafsu dan bujukan setan untuk melakukan hal-

hal buruk. Sebaliknya, seseorang yang memiliki karakter yang lemah, 

kepribadian yang buruk dan jati diri yang mudah goyah, akan mudah diseret 

hawa nafsunya untuk melakukan hal-hal buruk dan mengikuti bisikan-bisikan 

setan. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang khususnya prajurit untuk 

memahami hal ini, agar mampu mengembangkan kekuatan Cakra yang 

terdapat dalam hatinya menuju karakter yang kuat, kepribadian yang baik dan 

jati diri yang kokoh sesuai profesi dan perannya masing-masing. 

 

Cakra sebagai Energi Kehidupan 

Dalam implementasinya, terinspirasi dari dunia pewayangan, Cakra 

dikenal sebagai senjata andalan Batara Wisnu. Senjata itu juga dimiliki para 

titisannya, termasuk Prabu Kresna dan Raja Dwarawati. Sebagai senjata milik 

dewa, Cakra bukan hanya ampuh, tetapi juga mempunyai bermacam 

kegunaan. Tidak ada makhluk di dunia ini yang sanggup mengelak dan 

menangkal dari serangan senjata Cakra. Dalam pewayangan tersebut, senjata 

Cakra digambarkan berbentuk roda dengan gigi-gigi yang menyerupai mata 

tombak. Sewaktu terjadi perang antara keluarga Pandawa dan keluarga 

Kurawa, yaitu Perang Baratayuda, Cakra digunakan untuk menghalangi sinar 

matahari, sehingga siang hari yang terang berubah menjadi gelap seperti 

malam.  

Sedangkan dalam dunia meditasi, pengertian Cakra adalah titik pusat 

energi yang ada di dalam tubuh bioplasmik manusia. Tubuh bioplasmik adalah 

cetakan tubuh fisik manusia, yang benar-benar menyerupai tubuh fisik. Ada 

kepala, lengan, kaki, badan dan sebagainya. Secara ilmiah John A. Grimes 

menjelaskan bahwa Cakra adalah titik pusat energi yang ada di dalam tubuh 

bioplasmik manusia,23 bahwa tubuh bioplasmik adalah cetakan tubuh fisik 

manusia yang benar-benar menyerupai bentuk tubuh, terdiri dari kepala, 

 
23 Grimes, John A. A Concise Dictionary of Indian Philosophy: Sanskrit Terms Defined in 

English. (New York: State University of New York Press. 1996), hlm. 100–101. 
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lengan, kaki, badan dan sebagainya. Disebut bio karena hidup dan plasmik 

berasal dari istilah plasma. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa 

plasma disini bukanlah material yang dapat diserupakan dengan plasma darah. 

Plasma dalam pembahasan ini merupakan bahan keempat dalam 

pembentukan suatu unsur fisika, selain padat, cair dan gas. Wujud tubuh 

bioplasmik itulah yang muncul ke permukaan tubuh fisik manusia dan 

memancarkan energi yang kemudian disebut dengan aura. Di dalam setiap 

tubuh manusia terdapat 7 pusaran energi Cakra yang berputar seperti roda. 

Setiap Cakra mencerminkan aspek esensial di dalam tubuh kita.  

Pengetahuan tentang Cakra juga dikenal dalam tradisi spiritual Jawa 

yang digambarkan dalam cerita pewayangan dalam kisah Dewaruci. Adanya 

Lima Pusaran Energi Cahaya Hidup digambarkan sebagai Cakra yang mampu 

melindungi kehidupan manusia baik jasmani dan rohani. Ketika Raden 

Werkudara memegang petunjuk sang Dewaruci, maka seketika terlihat empat 

macam energi cahaya di kedalaman batinnya. Empat macam energi cahaya itu 

memiliki warna berbeda-beda. Yaitu putih, hitam, kuning dan merah. Kemudian 

Sang Dewaruci menjelaskan hal itu bahwa keberadaan cahaya yang 

sesungguhnya ada di dalam diri Raden Werkudara dan hanya dirinya sendiri 

yang bisa melihatnya. Setelah mendapat jawaban dari ksatria kedua pandawa 

tersebut, Sang Dewaruci dengan gamblang menjelaskan bahwa apa yang 

dilihatnya tersebut adalah Pancamaya. Panca berarti lima, maya berarti kemilau 

atau penghalang. Yang terlihat pada pandangan batin Raden Werkudara hanya 

empat macam energi cahaya. Lantas mengapa bisa disebut Pancamaya oleh 

Sang Dewaruci? 

Empat pancaran energi cahaya yang terlihat adalah cahaya putih, 

merah, kuning dan hitam. Adapun cahaya kelima adalah cahaya bening. 

Sesungguhnya empat energi cahaya tersebut keluar dari unsur-unsur jiwa 

manusia. Cahaya putih memancar dari Kakang Kawah (Kakak Ketuban) atau 

Nafsu Mutmainah (Nafsu Muthmainnah) atau Kesadaran (Conciousness). 

Cahaya Merah memancar dari Getih (Darah) atau Nafsu Amarah (Nafsul 

Ammarah) atau Perasaan (Emotion). Cahaya Kuning memancar dari Adhi Ari-
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Ari (Adik Plasenta) atau Nafsu Supiyah (Nafsus Sufiyyah) atau Pikiran 

(Thought). Cahaya Hitam memancar dari Puser (Pusar) atau Nafsu Luwamah 

(Nafsu Luwwamah) atau Ingatan (Memory). Cahaya kelima adalah pancaran 

energi dari Ruh yang sangat jernih sehingga tak tampak jelas pada pandangan 

mata batin yang paling tajam sekalipun. 

Cakra juga dikenal dalam spiritual Sunda. Kalimat “Sunda” dari kitab 

“Sastrajendra Hayuningrat” dibentuk oleh tiga suku kata yaitu SU-NA-DA yang 

artinya adalah “Matahari", yang mengandung arti “Sejati-Api-Besar” atau “Api 

Besar yang Sejati” atau bisa juga berarti “Api Agung yang Abadi”. SU-NA-DA,  

SU = Sejati/Abadi, NA = Api, DA = Besar/Gede/Luas/Agung. Maksud dan 

maknanya adalah matahari atau “Sang Surya” (Panon Poe/Mata Poe/Sang 

Hyang Manon). Sedangkan kata “Sastrajendra Hayuningrat” (Su-Astra-Ajian-

Ra-Hayu-ning-Ratu) memiliki arti sebagai berikut; Su=Sejati/Abadi, Astra = 

Sinar/ Penerang, Ajian = Ajaran, Ra = Matahari (Sunda), Hayu = Selamat/ Baik/ 

Indah, ning=dari, Ratu=Penguasa (Maharaja). Dengan demikian “Sastrajendra 

Hayuningrat” jika diartikan secara bebas adalah “Sinar Sejati Ajaran Matahari, 

Kebaikan dari Sang Ratu” atau “Penerang yang Abadi Ajaran Matahari, 

Kebaikan dari Sang Maharaja” atau boleh jadi maksudnya adalah “Sinar Ajaran 

Matahari Abadi atas Kebaikan dari Sang Penguasa/Ratu/Maharaja Nusantara”. 

Ajaran Sunda dalam cerita pewayangan dilambangkan dengan 

Jamparing Panah Chakra, yaitu “raja segala senjata” milik Sang Hyang Wisnu 

yang dapat mengalahkan sifat jahat dan angkara-murka, tidak ada yang dapat 

lolos dari bidikannya. Jamparing = Jampe Kuring, Panah = Manah = Hati (Rasa 

Welas-Asih), Chakra atau Cakra = Titik Pusaran energi yang bersinar/Roda 

Penggerak Kehidupan (matahari). Secara simbolik gendewa (gondewa) 

merupakan bentuk bibir yang sedang tersenyum. Panah Chakra di Jawa Barat 

biasa disebut sebagai “Jamparing Asih” maksudnya adalah “Ajian Manah nu 

Welas Asih” (ajian hati yang lembut penuh dengan cinta-kasih). Maksud utama 

dari Jamparing Panah Chakra atau Jamparing Asih itu ialah “ucapan yang 

keluar dari hati yang welas asih dapat menggerakkan roda kehidupan yang 

bersinar”. 
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Dalam perspektif Islam istilah Cakra disejajarkan dengan latifah. Di 

dalam perangkat fisik maupun non fisik (ruhani), terdapat pintu-pintu halus yang 

disebut dengan latifah. Latifah merupakan jalan atau tempat/titik yang dapat 

menunjukkan dimana manusia dapat berhubungan dengan Tuhan-Nya, jika 

jalan tersebut suci, maka manusia akan semakin dapat mengenal dan dekat 

dengan Tuhan-Nya. Tapi jika jalan tersebut kotor maka dapat dipastikan 

manusia akan jauh dari Tuhan-Nya. Selain itu untuk mengikat latifah yang 

terdapat pada fisik dan non fisik (ruhani), terdapat sebuah simpul-simpul energi 

yang disebut dengan Cakra. 

Pintu halus atau latifah dibedakan menjadi 2 yaitu latifah secara fisik dan 

secara ruhani. Latifah secara fisik terdapat di anggota tubuh yang kita gunakan 

untuk beraktifitas setiap hari dimana anggota tubuh tersebut selalu 

berhubungan dengan lingkungan setiap harinya. Terdapat 7 latifah dalam tubuh 

fisik (orang Jawa menyebut dengan 7 lapis bumi) yaitu pada: kaki, kemaluan, 

tangan, mulut, hidung, mata dan telinga. Semua organ tersebut adalah pintu-

pintu halus (latifah) yang terdapat dalam anggota tubuh fisik manusia, ketujuh 

latifah tersebut sebagai jalan untuk kita berbuat baik ataupun buruk secara fisik. 

Agar kita semakin dekat dengan Tuhan maka kita hendaknya selalu 

membersihkan ketujuh latifah tersebut. 

Sebagaimana latifah secara fisik, latifah yang berada di dalam ruh (non 

fisik) juga ada 7 tempat yaitu: terdapat di ujung kepala (Latifah Kullu Jasad), 

kening (Latifah Nafsu Natiqo), tengah dada (Latifah Akfa), dua jari di atas susu 

kanan (Latifah khofi), dua jari di bawah susu kanan (Latifah Roh), dua jari di 

atas susu kiri (Latifah Sirri), dua jari di bawah susu kiri (Latifah Qolbi). Oleh 

masyarakat jawa latifah ini disebut juga 7 lapis Langit. Antara 7 latifah luar atau 

fisik dan latifah dalam atau Ruh, terdapat simpul pengikat keduanya sehingga 

antara ruhani dan jasmani saling berhubungan. Apa yang terjadi pada fisik 

secara otomatis akan berpengaruh pada ruhani. Begitu juga yang terjadi pada 

ruhani, akan secara otomatis terhubung dengan jasmani. Hal ini disebabkan 

oleh simpul-simpul energi pengikat yang sering disebut dengan Cakra. 
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Hymne Cakra sebagai Renungan, Spirit, Tekad dan Semangat 

Pengabdian Prajurit Kostrad 

Salah satu spirit yang dapat saya wariskan kepada generasi penerus 

Kostrad adalah Hymne Cakra. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan YME dan 

berterima kasih kepada Abah Ir. H. Iwan Abdulrachman sebagai seorang 

sahabat, seniman, sekaligus anggota Wanadri yang mampu menjembatani 

hasil perenungan saya menjadi bait-bait syair yang penuh makna. Hymne ini 

sarat dengan Santiaji yang sangat mendalam bagi setiap prajurit Kostrad, 

sebagai hasil dari sebuah penghayatan dan keinsyafan terhadap takdir 

kehidupan yang telah ditentukan Tuhan YME untuk dilalui setiap prajurit Darma 

Putra Kostrad. Keinsyafan, keihklasan, kecintaan kepada Kesatuan Kostrad 

dan kesetiaan kepada Bangsa dan Negara dilandasi Pancasila, Sumpah prajurit 

dan Sapta Marga menjadi nafas kami, yang setiap detik kami jalani dengan 

penuh suka cita. Inilah yang terpatri dalam jiwa kami dan tersurat dalam Hymne 

tersebut.  

 
Sumber: Pen Kostrad 

Hymne Cakra pertama kali dinyanyikan pada saat Renungan Suci di 

Rancamaya, Bogor dalam Rangka HUT Kostrad ke-58 

Adapun bait demi bait syair Hymne Cakra, sebagai Renungan, Spirit, 

Tekad dan Semangat Pengabdian prajurit Kostrad, sebagai berikut : 
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 Cipt : Abah Ir. H. Iwan Abdulrachman 
 & Letjen TNI Besar Harto Karyawan, S.H., M. Tr (Han) 
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Jadi tentara adalah takdir kami, kami seluruh prajurit Darma Putra 

Kostrad menyadari dan menginsyafi dengan sepenuh hati dan kesadaran 

bahwa menjadi seorang tentara merupakan takdir Tuhan YME yang harus kami 

jalani dengan penuh keikhlasan, suka cita, kebahagiaan dan kegembiraan. 

Seluruh prajurit Darma Putra Kostrad tidak boleh merasa berat hati, terpaksa, 

sedih dan menderita menjadi seorang prajurit dengan seluruh konsekuensinya. 

Prajurit sejati pembela Nusa Bangsa, kami seluruh prajurit Darma 

Putra Kostrad adalah prajurit tulen, prajurit sejati, bukan tentara bayaran atau 

hanya sekedar mencari pekerjaan sebagai seorang prajurit. Kami adalah 

tentara rakyat, tentara profesional yang senantiasa bersama rakyat, siap 

mengorbankan seluruh jiwa, raga dan harta benda sekalipun demi membela 

Nusa dan Bangsa. 

Selalu siaga, siap dan sedia, kami seluruh prajurit Darma Putra 

Kostrad adalah prajurit yang tidak mengenal lelah, tidak mudah mengeluh, 

selalu siap sedia jika sewaktu-waktu Ibu Pertiwi memanggil dan membutuhkan. 

Kami akan selalu menjawab dengan penuh kesediaan, penuh kesiapan dan 

penuh kesiagaan tanpa batas. 

Tugas dimanapun dan kapanpun juga, kami seluruh prajurit Darma 

Putra Kostrad selalu siap untuk melaksanakan seluruh tugas yang 

diamanahkan, apapun itu tugasnya, dimanapun itu medannya dan kapanpun itu 

waktunya. Kesiapan kami tidak terbatas ruang dan waktu. 

Kostrad, itulah diri kami, kami seluruh prajurit Kostrad menyadari 

bahwa menjadi prajurit Darma Putra Kostrad itulah jati diri kami. Sikap perilaku 

dan tindakan kami, senantiasa akan mencerminkan dan menjaga nama baik 

kesatuan kami, yaitu Kostrad karena itu diri kami. 

Prajurit Sapta Marga setia dan berani, kami seluruh prajurit Darma 

Putra Kostrad adalah pelindung, pembela Pancasila dan UUD 1945, prajurit 
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yang senantiasa memegang teguh dan mengamalkan Sapta Marga serta 

Sumpah Prajurit, memiliki sifat yang setia dan berani. Disiplin adalah nafas 

kami. Kesetiaan adalah kebanggaan kami dan kehormatan adalah segala-

galanya. Keberanian kami dalam membela kehormatan adalah tanpa batas, 

sekalipun harus mengorbankan jiwa dan raga kami.  

Jiwa raga kami untuk Nusa Bangsa, kami seluruh prajurit Darma Putra 

Kostrad telah menyerahkan jiwa raga kami demi kedaulatan Bangsa dan 

Negara. Demi keutuhan NKRI kami rela roh kami tercabut dari jasadnya, Kami 

rela badan tercabik-cabik dan terkoyak-koyak oleh angkara murka musuh-

musuh negara demi persatuan dan kesatuan Indonesia tercinta, tumpah darah 

yang kami cintai bersama. 

Pada Tuhan doa kami panjatkan, kami seluruh prajurit Darma Putra 

Kostrad menginsyafi dan menyadari sepenuh hati bahwa tanpa pertolongan 

dan perlindungan Tuhan YME, maka perjuangan kami hanyalah suatu kesia-

siaan belaka. Doa yang kami panjatkan, itulah sarana komunikasi kami dengan 

Tuhan Yang Maha Kuat, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Mengabulkan hajat 

setiap hamba-Nya, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami tidak 

memiliki tempat lain untuk memanjatkan doa itu, selain kepada Tuhan YME. 

Berkahilah tekad kami, dan yang selalu kami minta adalah keberkahan 

dari Tuhan YME. Kemenangan yang membawa keberkahan, keberhasilan yang 

penuh keberkahan, kesuksesan dengan segala keberkahan, bahkan 

tertundanya keberhasilan sekalipun adalah ketertundaan yang membawa 

rahmat dan keberkahan dari Tuhan YME, dimana harapan tetap selalu akan 

kami panjatkan hingga keberhasilan itu tercapai. 

Bakti kami untuk rakyat yang tercinta, kami seluruh prajurit Darma 

Putra Kostrad menjalankan amanah rakyat, melaksanakan 8 Wajib TNI, bahwa 

semua tenaga, keringat, darah dan air mata dalam setiap perjuangan kami, 
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sejatinya hanya dipersembahkan untuk kebahagiaan, keselamatan dan 

kesejahteraan rakyat Indonesia yang paling kami cintai.  

Cakra, itulah jiwa kami, kami seluruh prajurit Darma Putra Kostrad 

memiliki 8 kekuatan Cakra yang senantiasa akan kami asah untuk memelihara 

dan profesionalisme kami, kemampuan kami, keterampilan kami, pengetahuan 

dan wawasan kami. Hingga kami menjadi prajurit yang tangguh yang siap 

membela kepentingan Bangsa dan Negara.  

Prajurit Darma Putra ksatria sejati, kami seluruh prajurit Darma Putra 

Kostrad adalah berjiwa ksatria sejati. Jauh dari pikiran dan lubuk hati kami, 

sifat-sifat pengecut, pecundang, lemah mental dan menyerah. Meski badan 

kami tak utuh lagi sekalipun, selama nyawa belum tercabut dari jasad kami, 

kami akan terus melanjutkan perjuangan.  

Padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami, ini 

merupakan penegasan kami yang terakhir. Bahwa kami tidak pernah ragu 

dalam pengabdian kami terhadap negeri. Oleh karena itu, rakyat jangan pernah 

meragukan pengabdian kami. Bahwa kami tidak pernah takut untuk 

mengorbankan jiwa raga kami untuk bangsa dan negara, oleh karena itu rakyat 

jangan pernah sangsi atas ketulusan pengorbanan kami.  

Hymne Cakra ini selanjutnya telah disyahkan penggunaannya melalui 

Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/444-33/VI/2019 tanggal 14 

Juni 2019. Dengan lahirnya Hymne Cakra, maka lengkaplah santiaji Kostrad 

dalam bentuk lagu. Selanjutnya, Hymne Cakra ini dinyanyikan pada setiap 

upacara atau acara yang bersifat internal di satuan jajaran Kostrad antara lain 

acara tradisi satuan, upacara pembukaan dan penutupan Latihan Standarisasi 

Prajurit Kostrad dan sebagainya dengan tujuan untuk selalu mengingatkan dan 

menyadarkan jati diri, spirit, tekad dan semangat pengabdian sebagai prajurit 

Darma Putra Kostrad.  



8 KEKUATAN CAKRA 

 

Cakra dalam Berbagai Perspektif Kehidupan 43 

 
Sumber: Pen Kostrad 

Hymne Cakra dinyanyikan setiap acara tradisi satuan jajaran Kostrad 

 

Hymne Cakra sebagai renungan, spirit, tekad dan semangat pengabdian 

prajurit Kostrad yang merupakan suatu gambaran bahwa seorang anak bangsa 

memenuhi takdirnya sebagai Tentara, sebagai prajurit Darma Putra Kostrad 

dengan segenap tugas dan pengabdiannya yang harus selalu siaga dan siap 

sedia dalam pelaksanaan tugasnya. Ini memberikan makna renungan yang 

sangat mendalam pada diri setiap prajurit untuk selalu mawas diri dan dekat 

dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Penuh dengan keikhlasan, ketulusan pada 

pengabdiannya sebagai seorang prajurit untuk memberikan darmabakti-nya 

yang terbaik bagi Nusa Bangsa dan Negara. Ini juga merupakan renungan 

dalam perjalanan kehidupannya sebagai seorang prajurit dalam bersikap dan 

bertindak memenuhi ketentuan dan norma-norma yang berlaku dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya, kelak jasad prajurit akan 

kembali ke haribaan Ibu Pertiwi dan yang tersisa abadi adalah Cakra-nya, 

dalam keheningannya untuk mempertanggungjawabkan segenap amal 

perbuatannya selama hidup di dunia. Berapa banyak amal perbuatan dan 

kebaikan yang telah mampu diberikan kepada orang lain dan sesamanya, 
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berapa banyak selama hidupnya telah menerima amal kebaikan dari orang lain, 

lalu berapa banyak selama hidupnya telah menyakiti dan mendzalimi orang 

lain. Tiga hal ini pada hakekatnya merupakan timbangan dosa dan pahala atau 

kadar dan kualitas hidup seseorang yang akan menentukan nasibnya untuk 

dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa di akhir zaman. Semua 

hal tersebut patut menjadikan renungan yang mendalam dalam relung hati 

untuk menjadikan evaluasi dan motivasi diri prajurit saat mereka menyanyikan 

lagu Hymne Cakra dalam keheningan. 

 

 
Sumber: Pen Kostrad 

 
 

“Dimanapun kita berada, bertugas, operasi, 

latihan dan kegiatan apapun, harus selalu 

dekat dengan Tuhan. Kedekatan kepada 

Tuhan akan melahirkan niat yang baik, tulus 

dan ikhlas” 
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BAB III 

KEKUATAN CAKRA 1 : NIAT 
 

 

MENENTUKAN NIAT YANG BAIK TULUS DAN IKHLAS 

 
 

Dipengaruhi oleh : Cakra Mahkota / Ubun-ubun. 

Kelenjar yang bekerja : Pineal  (aktif selaras dengan Pituitary). 

Organ yang berperan : Cerebral cortex dan central nervous 

   system. 

Fungsi : Integrasi dan pemahaman. 
 

Dikaitkan dengan teknik meditasi Yoga, niat seseorang dipengaruhi oleh 

kekuatan Cakra Mahkota (Sahasrara)24. Cakra ini adalah pusat masuknya 

energi Illahi ke seluruh lapisan tubuh dan kesadaran. Seseorang yang Cakra 

mahkotanya berkembang secara sempurna akan banyak mengetahui rahasia 

alam. Menjaga agar Cakra ini selalu bersih adalah hal penting agar energi 

spiritual dapat diterima secara terus menerus oleh seluruh tubuh. Cara 

mengaktifkan Cakra ini adalah dengan perbanyak beribadah atau mendekatkan 

diri kepada Tuhan. Semakin banyak manusia dalam beribadah maka akan 

semakin aktif Cakra mahkota yang ia miliki, sehingga apapun yang diniatkan 

dengan sungguh-sungguh, niat yang baik, tulus dan ikhlas, disertai dengan 

sikap berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka hasil yang kita 

harapkan akan dapat tercapai. 

 
24 Patricia Mercier. The Chakra Bible: The Definitive Guide to Working with Chakras. (London: 

Godsfield Press. 2007), hlm. 300. 
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Niat sebagai Kunci Pembuka 8 Kekuatan Cakra 

Pada pembahasan sebelumnya, Cakra merupakan cahaya dan energi 

batin manusia yang memancarkan kekuatan berbagai macam aura. Pancaran 

aura baik atau buruk yang muncul pada diri seseorang akan bergantung pada 

niatnya. Perkara niat adalah perkara penting dalam amal dan perbuatan ibadah 

kita. Bahkan jauh lebih penting dari amalan dan perbuatan itu sendiri. Niat 

adalah asas dan pondasi, sedangkan amalan hanya mengikuti niat. Setiap amal 

perbuatan tergantung pada niatnya. Niat memiliki dimensi abstrak yang 

menghubungkan manusia dengan Tuhan-Nya. Sebagai warga Negara yang 

bersendikan Pancasila, sudah selayaknya setiap prajurit Darma Putra 

menempatkan niat yang baik dalam setiap aktivitasnya. Tuhan menilai setiap 

perbuatan manusia dari niatnya. Dua orang yang melakukan kegiatan yang 

sama, menggunakan sumber daya yang sama, proses yang sama, belum tentu 

akan membuahkan hasil yang sama. Baik dari sudut pandang duniawi maupun 

ukhrawi. Bila niatnya berbeda, suatu pekerjaan yang dilakukan dengan niat 

yang baik, akan memancarkan energi positif yang dapat mendatangkan ridho 

dan pertolongan Tuhan YME. Sementara itu, sebagai insan yang ber-

Ketuhanan Yang Maha Esa, kita mengakui Tuhan sebagai Causa Prima. Hal ini 

mengandung arti bahwa, tidak akan ada kegagalan jika Tuhan 

menghendakinya berhasil dan sebaliknya tidak ada keberhasilan jika Tuhan 

menghendakinya gagal. 

Demikian pula dengan upaya untuk membuka dan mengembangkan 

Kekuatan Cakra kita. Tanpa niat yang mampu menghadirkan kehendak dan 

ridho Tuhan mustahil tujuan akan terwujud. Banyak orang terjebak pada definisi 

niat secara dangkal, dimana niat diartikan sebagai maksud atau tujuan dari 

suatu perbuatan.25 Sehingga niat yang baik diterjemahkan sebagai maksud dan 

tujuan yang baik demi kemaslahatan bersama. Padahal lebih jauh dari itu, niat 

yang baik adalah niat yang memenuhi kriteria Tuhan YME. Jadi, bukan sebatas 

 
25 Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian kata Niat. https://kbbi.web.id/niat. Akses pada 

30 Agustus 2019. 

https://kbbi.web.id/niat
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pemahaman dan ekspektasi manusia, namun lebih jauh harus sesuai standar 

yang ditentukan oleh Tuhan YME, yaitu niat yang baik, tulus dan ikhlas. 

 
Sumber: Pen Kostrad 

Niat yang diungkapkan dalam doa yang tulus dan ikhlas  

merupakan kekuatan yang dahsyat 

 

Niat merupakan gerbang menuju terbukanya pintu-pintu hati dimana 

sang Khalik menilai kelayakan sebuah amal perbuatan dari semua makhluknya. 

Selanjutnya apa itu yang disebut dengan niat? Dalam psikologi sosial yaitu 

menurut Teori Perilaku Terencana (TPT), niat (intention) adalah representasi 

kognitif dari kesiapan seseorang untuk melakukan perilaku/tindakan tertentu 

dan niat ini dapat digunakan untuk ukuran perilaku/tindakan seseorang.26 

Artinya, perilaku/tindakan seseorang ini akan dapat terwujud jika ada niat dia 

untuk berperilaku/bertindak. Fishbein dan Ajzen dalam Yuliana menjelaskan 

niat atau intensi sebagai representasi kognitif dan konatif dari kesiapan individu 

untuk menampilkan suatu perilaku. Intensi atau niat merupakan penentu dan 

disposisi dari perilaku, hingga individu memiliki kesempatan dan waktu yang 

 
26 Ajzen, I. The theory of planned behavior. http://people.umass.edu/aizen/tpb.html. 2006. 

Akses pada 9 Agustus 2019. 
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tepat untuk menampilkan perilaku tersebut secara nyata.27 Niat merupakan 

pondasi dasar hati nurani dalam membangun kehendak, tekad kuat untuk 

mencapai keinginan dan tujuan, sebagai landasan motivasi diri dalam 

bertindak. 

 

Mencapai Niat yang Baik, Tulus dan Ikhlas 

Makna Niat adalah Ikhlas, sebagian ulama berpendapat bahwa 

sesungguhnya niat adalah kehendak, yang dengannya suatu pekerjaan menjadi 

jelas tujuannya. Adapun ikhlas adalah kehendak yang mengarahkan suatu 

tindakan hanya kepada Allah SWT. Ikhlas bermakna membersihkan sesuatu 

hingga menjadi bersih. Banyak sekali fatamorgana yang menjebak manusia 

saat menentukan niat ketika akan memulai aktivitasnya. Sebagaimana 

pembahasan sebelumnya, sebagian orang terlalu dangkal mendefinisikan faktor 

niat. Lebih jauh lagi, tidak sedikit orang yang justru mengesampingkan niat 

pada perjanjian dia dengan Tuhan-Nya serta hanya memfokuskan upaya pada 

dirinya sendiri. Dalam kasus ini, secara tidak sadar orang itu telah 

mengesampingkan eksistensi Tuhan dalam merealisasikan tujuannya. 

Sebagian lainnya juga telah mengetahui bahwa niat haruslah yang baik, tulus 

dan ikhlas. Namun pengetahuannya tidak dibarengi dengan pemahaman yang 

mendalam terkait kriteria tersebut. 

Niat yang baik dapat diartikan bahwa maksud atau tujuan perbuatan 

yang kita lakukan memiliki kontribusi positif terhadap diri sendiri, orang lain, 

lingkungan dan alam semesta. Adakalanya niat yang baik tidak berbanding 

lurus dengan hasil yang kita lakukan. Niat yang baik memiliki tujuan untuk 

memperbaiki suatu kondisi awal menuju kondisi akhir yang lebih baik. Niat yang 

baik akan sangat ditentukan dari kejujuran dan keterbukaan hati nuraninya 

yang menghasilkan kebahagiaan, Niat yang baik tidak mengandung tujuan 

untuk merendahkan orang lain, tidak merusak sesuatu tatanan baik yang sudah 

 
27 Yuliana. Pengaruh sikap terhadap pindah kerja, norma subjektif, perceived behavioral control 

terhadap intensi pindah kerja pada pekerja teknologi informasi. Phronesis: Jurnal Ilmiah 
Psikologi Terapan, 6,(11). (2004), hlm.1-18. 
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ada dan tidak mengganggu keseimbangan alam semesta. Niat yang baik akan 

memberikan manfaat bagi kemaslahatan, persaudaraan dan perdamaian. 

Selanjutnya, niat yang tulus dapat diukur dari ada atau tidaknya tujuan 

lain yang terkandung selain tujuan utama. Niat yang tulus tidak dibarengi 

dengan kesombongan, perasaan ingin memamerkan kehebatan bahkan 

keangkuhan. Niat yang tulus tidak mengharapkan penghargaan dan pujian. 

Seringkali kita terjebak pada sistem reward and punishment yang pada 

akhirnya justru merusak ketulusan niat kita. Sistem itu telah melahirkan insan-

insan yang selalu mengharapkan imbalan, penghargaan, pujian dan hadiah. 

Suatu kondisi yang lebih parah adalah munculnya niat untuk memanipulasi 

keadaan dan situasi demi mendapatkan pujian, penghargaan, imbalan dan 

nama baik. Semua itu merupakan dampak dari melalaikan aspek ketulusan 

dalam berniat. Kita harus yakin bahwa sekalipun ketulusan niat terkadang tidak 

dapat menghadirkan manfaat secara langsung berupa ketenaran. Namun 

secara bertahap menghadirkan ridho Tuhan YME yang pada akhirnya juga 

akan menghasilkan citra baik dan keharuman nama meskipun kita tidak 

menginginkannya. 

Sedangkan niat yang ikhlas dapat diartikan sebagai melakukan sesuatu 

dengan motivasinya hanya karena Tuhan YME. Niat yang ikhlas harus dilandasi 

dengan ilmu mengenai ketaqwaan kepada Tuhan YME. Sementara itu, taqwa 

mengandung arti menjalankan segala yang diperintahkan atau disenangi Tuhan 

serta menjauhi segala yang dibenci Tuhan dan dapat mengundang murka-Nya. 

Pada kriteria ini, Tuhan menjadi ekspektasi utama dari niat seseorang. Puncak 

dari kesempurnaan niat adalah keikhlasan. Karena didalamnya tidak hanya 

membawa dimensi keduniaan semata, melainkan sudah menghadirkan dimensi 

Ketuhanan dalam niat kita. Sebuah niat yang tulus belum dapat dikatakan 

ikhlas jika belum bermuara kepada Tuhan YME. Ini adalah perbedaan yang 

mendasar antara ketulusan dan keikhlasan niat. Niat merupakan pondasi dasar 

yang memiliki kekuatan dan dorongan energi untuk mencapai suatu tujuan. Di 

dalam niat terkandung doa, tekad, semangat, impian, keinginan, cita-cita, visi 

dan misi sebelum melakukan suatu perbuatan dan tindakan. 
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Pada pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa niat yang baik, tulus 

dan ikhlas berarti bahwa tujuan dari perbuatan itu adalah untuk memberikan 

dampak positif bagi diri sendiri, orang lain, lingkungan sekitar dan alam 

semesta tanpa disertai maksud tujuan lain yang dapat mengurangi esensinya. 

Dimana hal tersebut dilakukan semata-mata untuk mencapai kecintaan Tuhan 

kepada diri kita. Niat yang baik, tulus dan ikhlas merupakan kekuatan Cakra 

pertama yang wajib dimiliki setiap prajurit Kostrad, karena setiap perbuatan 

pertama kali akan dinilai dari niatnya. Meskipun terkadang tujuan utama tidak 

tercapai, namun jika niatnya baik, tulus dan ikhlas maka Tuhan dan alam 

semesta tetap akan menghargainya. Disinilah kekuatan niat yang baik, tulus 

dan ikhlas.  

 

Etika untuk Mencapai Niat yang Baik, Tulus dan Ikhlas 

Sebagaimana diutarakan pada pembahasan sebelumnya, niat 

merupakan variabel abstrak berupa perjanjian antara manusia dengan Tuhan-

Nya. Sebagai sebuah perjanjian abstrak, niat hanya diketahui oleh Tuhan dan 

manusia itu sendiri. Sekalipun niat diucapkan dengan lisan secara jelas, namun 

itu tidak dapat menggambarkan kondisi hati seseorang secara nyata. Terdapat 

3 etika dalam menyampaikan niat kepada Tuhan YME. Pertama, Diyakini 

dalam hati. Pada saat mengutarakan niat kepada Tuhan, seseorang 

hendaknya memahami apa yang akan dikerjakannya dengan berbagai manfaat 

dan konsekuensinya. Pemahaman akan melahirkan keyakinan bahwa niat 

tersebut adalah baik, tulus dan ikhlas serta akan mendatangkan pertolongan 

dan ridho Tuhan YME. Kedua, Diucapkan dengan lisan atau perasaan. Niat 

hendaknya disampaikan secara lisan atau cukup diucapkan dalam hati. 

Meskipun tanpa pernyataan verbal, Tuhan telah mengetahui isi hati manusia, 

namun dalam konteks menyampaikan niat alangkah lebih baik jika tetap 

dinyatakan secara nyata meskipun hanya melalui bahasa hati. Hal ini 

berpengaruh kepada kemantapan psikologi manusia bahwa niat telah 

tersampaikan secara jelas oleh dirinya kepada Tuhan. Ketiga, Dilakukan 

dengan amal perbuatan. Niat yang baik, tulus dan ikhlas hendaknya langsung 
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direalisasikan secara nyata melalui aktivitas jasmaniah. Baik dan buruknya niat 

manusia akan tercermin dari perbuatan yang telah dilakukan. Hal ini dapat di 

deteksi dari perubahan sikap, perilaku dan pancaran aura dari seluruh 

tubuhnya. 

 

Karakter, Niat dan Jalan Pikiran Manusia  

Segala keberadaan di alam semesta ini terbentuk dari satu kekuatan, 

itulah kekuatan niat. Tanpa adanya niat maka tak akan ada keberadaan alam 

semesta ini. Niat adalah sebuah potensi yang dapat menggerakkan dan 

mewujudkan apapun yang kita inginkan, entah itu adalah cita-cita, kekayaan, 

hubungan yang harmonis, kedamaian bahkan kesehatan. Segala sesuatu 

tergerak dari niat. Dengan kuatnya niat akan menggerakkan pikiran dan 

tindakan ke arah tujuan yang kita inginkan. 

Perubahan hanya dapat terjadi jika terdapat kekuatan yang cukup besar 

untuk mulai menggerakkan roda perubahan. Kekuatan yang dimaksud di sini 

adalah kekuatan niat. Niat adalah komitmen untuk menetapkan jalur yang akan 

dijalani sebelum mulai meletakan langkah pertama di sana. Kekuatan tersebut 

sangat besar, namun sayangnya tidak dapat digunakan setiap saat, karena ia 

sangat menyita energi dan perhatian sehingga sangat melelahkan. Jika kita 

dapat menggunakannya secara bijaksana ia dapat membantu kita untuk 

memuluskan jalan dalam mewujudkan keinginan.  

Segala sesuatu berawal dari niat. Niat baik menghasilkan hal-hal baik 

bagi kehidupan, niat buruk menghasilkan hal-hal buruk bagi kehidupan. Niat 

bersumber dari karakter asli seseorang. Untuk memahami karakter seseorang, 

kita bisa mendalaminya dari niat orang tersebut. Bila niatnya selalu baik dan 

konsisten, maka karakter asli orang tersebut sama seperti niatnya itu. Dan 

sebaliknya, bila niatnya selalu tidak baik dan konsisten tidak baiknya, maka 

karakter asli orang tersebut sama seperti niatnya tersebut. Jadi, niat adalah 

komponen penting dalam membangun karakter unggul. 
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Niat adalah kekuatan dari dalam diri untuk menjalankan kehidupan yang 

diinginkan. Niat tidak bersuara, tidak terlihat dan bisa disembunyikan. Niat 

hidup dalam pemikiran dan perasaan batin seseorang, sehingga tidak mudah 

bagi orang lain untuk memahami niat seseorang, Tetapi tidak seorang pun yang 

bisa lolos dari pengawasan Tuhan. Jadi, walaupun niat buruk dibungkus dalam 

penampilan yang membohongi semua orang, hal tersebut pasti mendapatkan 

hukuman dari Tuhan. Niat buruk yang dibungkus rapi, suatu saat pasti akan 

terbongkar, tercermin dalam sikap perilaku, pancaran mata dan komunikasinya 

pada saat menjalankan kehendaknya. Niat juga mencerminkan rasa syukur kita 

terhadap setiap anugerah yang diberikan Tuhan YME. Tuhan selalu bersama 

orang-orang yang hidup dengan niat baik dan perilaku jujur. Hidup setiap orang 

pasti sesuai rencana penciptaan Tuhan. Jadi, apapun niat kita, tidaklah boleh 

mengabaikan tanda-tanda dari Tuhan melalui berbagai peristiwa yang hadir di 

dalam kehidupan kita. 

Niat mendorong diri kita untuk membuat tindakan pencapaian. Niat itu 

adalah energi yang sangat kuat di dalam diri yang terekspresi dalam wujud 

keinginan. Niat adalah energi dari dalam batin yang mengalir melampaui 

batasan kehidupan, ruang dan waktu. Ketika niat kita sangat kuat, maka kita 

termotivasi dan bekerja lebih keras untuk mencapai apa yang kita niatkan 

tersebut. Wujud niat adalah energi tak terlihat yang mengalir di dalam tindakan. 

Niat menarik segala yang kita butuhkan untuk menjalani hidup dengan cara 

baru. Bila niat kita sama dengan kehendak Tuhan, maka keajaiban dapat kita 

hasilkan. 

Karakter, niat dan jalan pikiran seseorang sangat erat kaitannya satu 

sama lain. Ketiga hal terebut saling terhubung satu sama lain. Jalan pikiran 

seseorang ditentukan oleh sifat dasarnya dan memperlihatkan segala ciri yang 

melekat pada dirinya. Jalan pikiran itulah yang menentukan baik buruknya hasil 

pemikiran seseorang28. Jalan pikiran akan mempengaruhi niat seseorang untuk 

melakukan sesuatu pekerjaan/perbuatan disamping melakukan ibadah dalam 

kehidupan sehari-hari. Niat merupakan pondasi dasar dalam berbuat dan 

 
28 Santo, Op. Cit., hlm. 15. 
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bekerja yang menimbulkan semangat untuk mencapai impian. Dengan niat 

yang kuat, maka tujuan dan keinginan akan bisa terwujud. Yang tahu niat baik 

atau buruk adalah diri sendiri. Keinginan bisa tercapai atau tidak, bisa dinilai 

dari niat sesuai dengan keinginan yang diucapkan dalam hati. Di dalam 

perbuatan dan tindakan, setiap orang memiliki aura dan Cakranya masing – 

masing yang tentu tidak sama satu dengan lainnya. Niat yang baik, tulus dan 

ikhlas akan mempengaruhi hasil yang dicapai. Apabila niat yang diutarakan 

tidak baik, tidak tulus dan tidak ikhlas, maka akan berkontribusi kepada 

perwujudan sikap dan perilaku seseorang pada setiap tindakan dan 

perbuatannya. 

Niat yang buruk akan dipengaruhi oleh nafsu sehingga menjadi lupa diri, 

lupa segalanya sehingga hilang segala pertimbangan dan akal, yang ada 

hanyalah tindakan sebagai akibat dorongan nafsu. Manusia yang sadar sajalah 

yang benar-benar akan menikmati hidup, karena baginya nafsu kesenangan 

hanyalah pelengkap hidup dan tidak harus dikejar-kejarnya. Niat yang buruk 

akan menonjolkan “Akunya”. Si “aku” ini memang ingin selalu menang sendiri, 

ingin enak dan senang sendiri, sehingga pada akhirnya mudah terjerumus 

dalam jurang yang penuh dengan ular-ular berbisa bernama iri, dendam, benci, 

sombong, duka dan lain-lain yang semuanya berakhir dengan kesengsaraan.  

 
Sumber: Pen Kostrad 

Berbuat baik terhadap sesama diawali niat yang tulus dan ikhlas 
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Niat yang baik, tulus dan ikhlas melahirkan pribadi-pribadi yang kuat, 

tanpa pamrih, tidak mengharapkan pujian dan sanjungan, menerima apa 

adanya tanpa menilai, mewujudkan rasa syukur tanpa menonjolkan “Akunya” 

yang dapat menimbulkan pemikiran baik atau buruk, suka atau tidak suka, 

untung atau rugi, benar atau salah dan seterusnya. Kalau sudah begini barulah 

kita tahu apa artinya cinta kasih, apa artinya kebenaran, kemurnian kesucian 

dan apa artinya Tuhan yang biasanya hanya berkembang bibir belaka. 

Dalam kehidupan prajurit, menanamkan Cakra pada niat untuk berlatih, 

dengan tujuan menggali semaksimal mungkin kemampuan diri, akan 

memberikan hasil yang maksimal. Apa yang dirasa kurang dalam diri, dilatih 

dan diasah sehingga menjadi tajam. Kekuatan niat yang baik, tulus dan ikhlas 

akan menghasilkan ledakan semangat dan jiwa pantang menyerah sebelum 

tugas berhasil dicapai, sekalipun harta, tenaga bahkan nyawa sebagai 

taruhannya. Sekalipun nyawa harus melayang, seorang prajurit yang memiliki 

niat baik, tulus dan ikhlas tidak pernah merasa takut menghadapi situasi sesulit 

apapun, karena keyakinan bahwa Tuhan bersamanya dan pasti akan 

menolongnya. 

Kekuatan Cakra dalam diri tersebut berawal dari niat, tekad dan 

semangat yang dimiliki oleh seorang prajurit. Niat akan mempengaruhi karakter 

seseorang. Orang yang berkarakter adalah orang yang baik, yang selalu 

melakukan atau berlomba dalam kebaikan, kebenaran, keadilan dan kejujuran, 

membantu dan berguna bagi orang lain serta bagi masyarakat, bangsa dan 

negara dengan mengedepankan hati nurani dan nilai – nilai luhur kemanusiaan 

serta menjalani hidup lurus di dunia. Namun, semua itu selalu didasarkan atas 

aturan, norma dan etika kehidupan29. Tujuan yang hendak dicapai selalu 

diawali dengan niat. Niat berawal dari hati manusia selaku makhluk paling 

sempurna yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Bahkan malaikat pun 

akan tunduk kepada manusia karena kesempurnaannya kecuali iblis dan setan 

yang tidak mau tunduk dan selalu mempengaruhi manusia untuk berbuat jahat. 

Iblis dan setan inilah yang diijinkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk 

 
29 Ibid., hlm. 55. 
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mempengaruhi umat manusia sehingga mengubah potensi dasar niatnya yang 

baik menuju niat yang buruk. Pancaran energi yang keluar dari dalam diri akibat 

pengaruh jahat setan dan iblis bisa mengakibatkan hati menjadi kelam, 

sehingga akan menimbulkan karakter jahat dalam diri manusia. Kekelaman hati 

manusia akan memancarkan aura gelap yang mengakibatkan timbulnya 

perbuatan jahat, iri, dengki, hasut dan hasat. 

 

Kekuatan Niat 

Jika kita mencari niat dalam khazanah ilmu pengetahuan atau science 

khususnya di Dunia Barat kita tidak akan dapat menemukan istilah itu. Hal ini 

dimungkinkan karena adanya perbedaan bahasa dan yang kedua karena 

adanya perbedaan konsep dasar budaya. Niat dalam konsep dasar dunia Barat 

hampir sama dengan apa yang disebut dengan afirmasi positif. Adapun karena 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang saat ini didominasi oleh 

dunia dan budaya barat, maka pola pikir dan metodologi ilmiahnya tunduk pada 

aturan dan pola pikir mereka. Niat dalam dunia ilmu pengetahuan saat ini 

dikenal dengan istilah afirmasi positif. Dimana afirmasi itu sendiri dapat 

diterjemahkan dalam definisi sebagai berikut: 

“An affirmation is a form of autosuggestion in which a statement of 

a desirable intention or condition of the world or the mind is 

deliberately meditated on and repeated in order to implant it in the 

mind”.30 (Afirmasi adalah suatu bentuk sugesti dimana pernyataan 

tujuan yang diinginkan atau kondisi dunia atau pikiran adalah 

sengaja direnungkan dan dilakukan berulang-ulang untuk 

menanamkanya dalam pikiran) 

Penjelasan di atas menegaskan adanya perenungan dan perulangan 

untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Konsep afirmasi yang menjadi bahan 

kajian Barat bila kita perhatikan bahwa 15 abad sebelum para ahli menelitinya, 

 
30 Donna Lynn. Dial Love. Divine Intelligence Almighty Love, Light Omnipresent Vibrational 

Energi. (USA: Balboa Press. 2012), hlm. 79-82. 
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umat Islam sudah melakukannya. Setiap kali seorang muslim melakukan 

sesuatu, ia selalu membuat niat atau melakukan afirmasi atas tindakan yang 

akan dilakukannya. 

Afirmasi seharusnya dilakukan dengan penuh rasa percaya, melibatkan 

emosi dalam diri, dilakukan penuh konsentrasi terhadap obyek yang positif dan 

berulang-ulang. Selanjutnya, pikiran bawah sadar inilah yang akan mendikte 

gerak-gerik tubuh kita. Kekuatan yang ditimbulkan oleh pikiran bawah sadar itu 

sangat dahsyat, entah digunakan untuk melakukan perbuatan buruk atau baik. 

Kadangkala niat untuk melakukan sesuatu secara otomatis muncul dari pikiran 

bawah sadar. Salah satu contoh adalah kisah sukses yang diawali oleh 

kekuatan impian atau kekuatan alam bawah sadar kita, dimana dalam dunia 

Islam ini dikenal sebagai Ilham. 

Ada 5 (P) petunjuk dalam melakukan afirmasi atau autosuggestion, yaitu: 

(1)  Positive : pada saat melakukan afirmasi, pikirkan hal-hal yang positif saja; 

(2) Powerful : lakukan dengan penuh keyakinan sebab dapat memberikan 

kekuatan untuk berbuat sesuatu yang luar biasa; (3) Precise: keinginan yang 

hendak dicapai harus sudah dapat dideskripsikan, karena pikiran bawah sadar 

hanya bisa menyusun berdasarkan kategori; (4)  Present Tense: dalam bentuk 

keinginan saat ini, bukan keinginan di masa lalu atau akan datang; (5) 

Personal : lakukan perubahan positif terhadap diri sendiri terlebih dahulu. 

Metode membuat dan mempraktekkan afirmasi sebenarnya cukup sederhana 

dan 100% berfungsi. Yang utama adalah mengikuti semua aturan, rekomendasi 

dan menghindari kesalahan yang jelas. 

Niat berawal dari lapisan hati manusia. Hati yang bersih dan penuh 

dengan kebajikan akan mengeluarkan semacam flare atau sinar yang mampu 

memberi pengaruh positif pada lingkungan sekitarnya. Sebaliknya, jika sisi 

negatif yang dominan seperti dengki, syahwat, angkuh, kepedihan, penderitaan 

atau tragedi yang berlangsung lama, dada akan dilingkupi dengan kegelapan31. 

Karena manusia sudah memiliki niat yang berupa pancaran atau sinar dari 

 
31 Santo, Op. Cit., hlm. 69.  
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dalam diri mereka masing-masing, maka akan timbul tekad yang kuat. Dengan 

adanya tekad, maka akan menimbulkan semangat untuk mewujudkan tujuan 

dan apa yang diinginkan. Bahkan di dalam suatu pertempuran, kekuatan Cakra 

yang berupa niat dalam diri prajurit merupakan senjata dan kekuatan yang luar 

biasa.  

Niat dapat melumpuhkan lawan melalui pancaran energi atau aura yang  

muncul dari niat yang baik. Niat juga harus dibarengi dengan permohonan 

kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, agar membantu kita. Bisa jadi melalui 

kelengahan mereka, kecerobohan mereka atau bahkan konflik internal diantara 

mereka, sehingga dengan mudah kita bisa melumpuhkan lawan-lawan kita. Niat 

dan permohonan tadi juga akan memberikan feedback positif kepada pihak kita 

sendiri berupa meningkatnya kewaspadaan dan kepekaan terhadap reaksi 

lawan sehingga kita tidak terdadak. Hal tersebut menjadikan pemikiran, 

mengapa kita harus menyelesaikan permusuhan melalui jalan perang, 

sementara masih ada cara lain yang lebih bijak, efektif dan efisien, yaitu 

mengalahkan lawan melalui pancaran aura niat yang kuat dari diri kita sendiri. 

Hal ini sesuai dengan teori perang dari Sun Tzu yang mengatakan bahwa 

peperangan bisa dimenangkan tanpa adanya pertempuran. 

Niat adalah kekuatan luar biasa yang ada pada diri setiap prajurit. Tidak 

ada yang bisa menghalangi, jika kita sudah meletakkan pondasi pada niat yang 

baik, tulus dan ikhlas. Itulah kekuatan yang bisa dijadikan senjata untuk 

melumpuhkan lawan yang dihadapi hanya dengan pancaran aura Cakra. 

Dengan demikian, niat adalah senjata pertama Cakra bagi setiap prajurit 

Kostrad. Maka dari itu, setiap prajurit Kostrad harus menanamkan niat yang 

baik, tulus dan ikhlas dalam setiap kegiatan, terutama ketika sedang berlatih 

untuk menggali semaksimal mungkin kemampuan yang ada dalam diri masing-

masing, agar menjadi lebih terasah dan tajam. Kekuatan Cakra bisa diwujudkan 

dengan niat dan diawali dengan hati serta sinar yang terpancar dalam diri 

manusia. Pancaran cahaya yang memancar dari seseorang muncul karena dia 

senantiasa dalam keadaan yang sangat tenteram akibat dari getaran hatinya 
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yang sedemikian lembut. Hati yang demikian memancarkan frekuensi tinggi 

dengan amplitudo rendah. Makin lembut dan damai hati seseorang makin tinggi 

frekuensi yang akan dipancarkannya32. 

Inilah yang dinamakan dengan kharisma yang memancarkan cahaya 

atau sinar akibat adanya niat yang baik, tulus dan ikhlas. Niat yang tulus dari 

dalam jiwa seorang prajurit akan memancarkan wibawa dan karisma. Menjadi 

prajurit TNI adalah sudah takdir yang ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa 

dan merupakan amanah dari bangsa dan negara yang diberikan kepada kita, 

sehingga amanah tersebut harus kita jaga. Menjaga amanah diwujudkan 

dengan meletakkan niat yang baik, tulus dan ikhlas dalam melakukan setiap 

pekerjaan yang diberikan oleh atasan maupun pimpinan. Niat adalah pondasi 

dasar dalam bekerja dan melakukan semua kegiatan seperti halnya Pancasila 

sebagai landasan idiil kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Memperkuat niat juga dapat dilakukan melalui metoda visualisasi. Bila 

kita berniat menginginkan sesuatu maka pikiran bawah sadar akan 

menggambarkan apa yang didambakan itu. Dengan cara memvisualisasikan 

impian terlebih dahulu, terciptalah banyak sekali karya-karya spektakuler di 

dunia ini. Marcus Aurelius Antonius, seorang Kaisar Romawi jaman dahulu 

mengatakan, “A man’s life is what his thought make of it, Kehidupan manusia 

ialah bagaimana mereka memikirkannya.” 

Sesuatu yang selalu divisualisasikan manusia akan mudah terekam 

dalam pikiran bawah sadar. Lalu muncul kekuatan pikiran tersebut, yang 

berperan sebagai penghubung antara jiwa dengan tubuh. Sehingga tubuh pun 

bereaksi dengan mengerahkan seluruh potensi yang sebelumnya tidak pernah 

digunakan, dalam bentuk kreatifitas atau tindakan. Memvisualisasikan impian 

memungkinkan seluruh impian tercapai oleh pikiran bawah sadar. Tuhan Yang 

Maha Esa menganugerahkan potensi yang sama besar kepada setiap manusia. 

Tidak ada ruginya membayangkan betapa berpotensinya diri kita untuk 

mencapai impian-impian melalui niat suci yang baik, tulus dan ikhlas. 

 
32 Ibid., hlm. 321. 
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BAB IV 

KEKUATAN CAKRA 2 : SIKAP DAN PERILAKU 

 

PENAMPILAN YANG BERKHARISMA DALAM SIKAP  

DAN PERILAKU 
 

 

 

Dipengaruhi oleh : Cakra Pusat / Pusar. 

Kelenjar yang bekerja : Pancreas dan Adrenals.

Organ yang berperan : Perut, hati, kantong empedu. 

Fungsi : Pertumbuhan, penyembuhan, menerima  

  dan mengeluarkan energi, tenaga bagi   

  kemauan dan tenaga personal. 
 

Dihubungkan dengan teori pernafasan dan olah gerak Yoga, sikap dan 

perilaku merupakan refleksi pengekangan dan pengendalian diri dari kobaran 

kekuatan Cakra Pusat (Manipura)33. Cakra Pusat ini berkaitan erat dengan sifat-

sifat yang membawa kecenderungan buruk seperti iri hati, rasa malu, tidak puas, 

murung, benci dan takut (kekurangan rasa aman). Seseorang yang mampu 

mengekang dan mengendalikan Cakra pusatnya dengan baik akan menimbulkan 

energi aktif untuk melawan hal-hal di atas, sehingga berkembang menjadi suatu 

yang positif seperti rasa aman, puas, gembira, nyaman dan percaya diri.  

 
33 Patricia, Op. Cit., hlm. 164. 
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Arti Sikap dalam Kekuatan Cakra 

Elemen kedua dari delapan kekuatan Cakra adalah sikap dan perilaku. 

Setiap manusia pasti memiliki sikap dan perilaku yang berbeda-beda sesuai 

dengan jiwanya masing-masing. Menurut D.Krech & R.S Crutchfield, sikap 

sebagai sebuah organisasi yang memiliki sifat menetap dari sebuah proses 

emosional, motivasional, perseptual, serta kognitif yang berkaitan dengan aspek 

dunia individu. Dikaitkan dengan pengertian jiwa itu sendiri adalah hal yang 

membedakan manusia yang satu dengan yang lainnya. Di dalam jiwa inilah 

manusia memiliki kegiatan untuk berpikir, bertindak dan menegaskan nilai-nilai 

moral kehidupan. Jiwa manusia akan mempengaruhi sikap sebagai bagian dari 

sosiologi dan psikologi. Keselarasan ini didukung oleh Soetarno, yang 

menyatakan teori sikap merupakan pandangan maupun perasaan yang mana 

disertai dengan kecenderungan untuk bisa bertindak pada objek tertentu. Sikap 

senantiasa diarahkan pada benda, orang, pandangan, peristiwa, norma, 

lembaga dan lainnya. Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek 

di lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek tersebut. 

Manifestasi sikap tidak dapat langsung dilihat akan tetapi harus ditafsirkan 

terlebih dahulu sebagai tingkah laku yang masih tertutup. Dalam “The Penguin 

Dictionary of Psychology” dijelaskan bahwa attitude is some internal affective 

orientation that would explain the actions of a person. Bahwa sikap menurut 

psikologi adalah beberapa orientasi kecenderungan internal, yang menjelaskan 

tentang perbuatan manusia. Pandangan itu mengisyaratkan bahwa sikap 

menurut psikologi bukan merupakan suatu tindakan melainkan merupakan 

kecenderungan perilaku.  

Sikap seseorang terhadap sesuatu obyek tertentu dapat dipengaruhi oleh 

nilai-nilai yang dianut atau yang melatarbelakangi seseorang tersebut sebagai 

pengalaman hidupnya. Orang yang telah tertanam dan terkristal nilai-nilai 

tertentu dalam mental atau kepribadiannya, tentunya dalam menghadapi dan 

merespon sesuatu tersebut akan diwarnai oleh nilai-nilai yang diyakininya. Sikap 

biasanya dikaitkan dengan perilaku. Perilaku merupakan manifestasi dari respon 

atau reaksi seseorang terhadap stimulus lingkungan sosial tertentu. 
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Menyimpulkan teori dan pengertian sikap dari beberapa ahli dapat kita 

cermati bersama bahwa sikap adalah kecenderungan bertindak seseorang 

terhadap rangsangan yang datang dari lingkungan sosial seorang subyek. 

Kecenderungan itu dapat bersifat positif dan negatif. Positif yang berupa perilaku 

menerima objek maupun negatif yang berupa perilaku menolak objek. Komponen 

efektif terdiri dari seluruh perasaan atau emosi seseorang terhadap objek 

terutama penilaian. Komponen perilaku ini terdiri dari kesiapan seseorang untuk 

bereaksi atau kecenderungan untuk bertindak terhadap objek. 

 

Ciri-ciri Sikap Manusia 

Sikap menentukan jenis atau tabiat tingkah laku dalam hubungannya 

dengan perangsang yang relevan, orang-orang atau kejadian-kejadian. Dapatlah 

dikatakan bahwa sikap merupakan faktor internal, tetapi tidak semua faktor 

internal adalah sikap. Oleh karena itu, sikap memiliki ciri-ciri sebagai berikut, 

Pertama, Sikap itu dipelajari (learnability). Beberapa sikap dipelajari secara 

tidak sengaja dan tanpa kesadaran kepada sebagian individu. Kemungkinan 

yang terjadi adalah mempelajari sikap dengan sengaja bila individu mengerti 

bahwa hal itu akan membawa lebih baik (untuk dirinya sendiri), membantu tujuan 

kelompok atau memperoleh sesuatu nilai yang sifatnya perseorangan. Kedua, 

Memiliki kestabilan (stability). Sikap bermula dari dipelajari, kemudian menjadi 

lebih kuat, lalu menjadi tetap dan stabil melalui pengalaman. Ada beberapa orang 

yang memiliki sikap yang tidak terpengaruh oleh sikap dan perbuatan orang lain 

ketika sedang bersosialisasi dan berinteraksi. Ketiga, Personal-societal 

significance. Sikap melibatkan hubungan antara seseorang dan orang lain dan 

juga antara orang dan barang atau situasi. Jika seseorang merasa bahwa orang 

lain menyenangkan, terbuka serta hangat, maka ini akan sangat berarti bagi 

dirinya, ia merasa bebas dan favorable. Bahkan orang tersebut bisa mengikuti 

sikap dari orang yang mereka jadikan panutan. Keempat, Berisi kognisi dan 

afeksi. Komponen kognisi dari sikap adalah berisi tentang informasi yang faktual, 

misalnya : ketika sebuah objek dirasakan menyenangkan atau tidak 

menyenangkan. Ini bisa mempengaruhi sikap seseorang ketika saling 
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berinteraksi dan berkomunikasi. Kelima, Approach – avoidance directionality. 

Bila seseorang memiliki sikap yang favorable terhadap sesuatu objek, mereka 

akan mendekati dan membantunya, sebaliknya bila seseorang memiliki sikap 

yang unfavorable, mereka akan menghindarinya. Sikap yang baik terhadap 

orang lain akan menimbulkan rasa simpati dan empati sehingga timbul aktivitas 

saling membantu. 

 

Fungsi Sikap dalam Diri Manusia 

Sebelum beralih kepada pembahasan perilaku, ada baiknya terlebih 

dahulu kita melaksanakan pembahasan mengenai fungsi sikap. Adapun fungsi 

dari sikap itu sendiri dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut, Pertama, 

Sikap berfungsi sebagai alat untuk menyesuaikan diri. Bahwa sikap adalah 

sesuatu yang bersifat communicable (menular), artinya sesuatu yang mudah 

menjalar, sehingga mudah pula menjadi milik bersama. Sehingga dengan 

demikian sikap bisa menjadi rantai penghubung antara orang dengan 

kelompoknya atau dengan anggota kelompoknya yang lain. Kedua, Sikap 

berfungsi sebagai pengatur tingkah laku. Jadi antara perangsang dan reaksi 

terdapat sesuatu yang disisipkan yaitu sesuatu yang berwujud pertimbangan-

pertimbangan/penilaian-penilaian terhadap perangsang. Itu sebenarnya bukan 

hal yang berdiri sendiri. Tetapi merupakan sesuatu yang erat hubungannya 

dengan cita-cita orang, tujuan hidup orang, peraturan-peraturan kesusilaan yang 

ada dalam masyarakat, keinginan-keinginan pada orang tersebut. Ketiga, Sikap 

berfungsi sebagai alat pengatur pengalaman-pengalaman. Dalam hal ini 

perlu dikemukakan bahwa manusia di dalam menerima pengalaman-

pengalaman dari dunia luar sikapnya tidak pasif, tetapi diterima secara aktif, 

artinya semua pengalaman yang berasal dari dunia luar itu tidak semuanya 

dilayani oleh manusia, tetapi manusia memilih mana yang perlu dan mana yang 

tidak perlu dilayani, jadi semua pengalaman ini diberi penilaian, lalu dipilih. Itulah 

sebabnya manusia tidak dapat memilih ketentuan-ketentuan dengan pasti. 

Keempat, Sikap berfungsi sebagai pernyataan kepribadian. Sikap sering 

mencerminkan pribadi seseorang, ini sebabnya karena sikap tidak pernah 
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terpisah dari pribadi yang mendukungnya. Jadi sikap sebagai pernyataan pribadi, 

apabila kita akan mengubah sikap seseorang, kita harus mengetahui keadaan 

yang sesungguhnya dari sikap orang tersebut dan dengan mengetahui keadaan 

sikap itu kita akan mengetahui mungkin tidaknya sikap tersebut diubah dan 

bagaimana cara mengubahnya. Dengan memahami fungsi dari sikap, maka 

sebagai makhluk sosial sudah sepantasnya untuk berinteraksi dan 

berkomunikasi dengan manusia yang lainnya.  

 

Definisi Perilaku Manusia 

Tidak berbeda dengan sikap, yang dimaksud dengan perilaku adalah 

tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang memiliki bentangan arti yang 

sangat luas antara lain : berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, 

menulis, membaca, ibadah dan sebagainya. Dari uraian tersebut bisa 

disimpulkan bahwa perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas 

manusia, baik yang diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh 

pihak luar. Sedangkan dalam pengertian umum perilaku adalah segala 

perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh makhluk hidup. 

Pengertian perilaku dapat dibatasi sebagai keadaan jiwa untuk 

berpendapat, berpikir, bersikap dan lain sebagainya yang merupakan refleksi 

dari berbagai macam aspek baik fisik maupun non fisik. Perilaku juga diartikan 

sebagai suatu reaksi psikis seseorang terhadap lingkungannya. Reaksi perilaku 

yang dimaksud digolongkan menjadi dua, yakni: Pertama, Bentuk pasif (tanpa 

tindakan nyata atau konkret). Manusia cenderung diam (pasif) dan tidak 

memberikan respon terhadap perilaku orang lain yang dilihatnya. Bentuk ini 

cenderung acuh dan tidak peduli dengan apa yang diperbuat oleh orang lain 

dalam bersosialisasi dan berinteraksi. Kedua, Bentuk aktif (dengan tindakan 

konkret). Manusia memberikan respon terhadap perilaku orang lain. Respon 

tersebut bisa berupa komunikasi dua arah, perbuatan atau pendapat ketika 

terjadi interaksi satu sama lainnya. 
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Bentuk Perilaku Manusia 

Pada dasarnya bentuk perilaku dapat diamati melalui sikap dan tindakan. 

Namun demikian tidak berarti bahwa bentuk perilaku itu hanya dapat dilihat dari 

sikap dan tindakannya semata, Perilaku dapat pula bersifat potensial, baik dalam 

bentuk pengetahuan, motivasi maupun persepsi. Bentuk perilaku dapat dilihat 

dari sudut pandang respon terhadap stimulus. Bentuk perilaku tersebut dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu: Pertama, Perilaku tertutup. Perilaku tertutup 

adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau 

tertutup. Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, 

persepsi, pengetahuan/kesadaran dan sikap yang terjadi belum bisa diamati 

secara jelas oleh orang lain. Kedua, Perilaku terbuka. Perilaku terbuka adalah 

respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. 

Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau 

praktik (practice). Terjadi komunikasi dua arah antara satu dengan yang lainnya. 

Dalam kehidupan sehari – hari, proses pembentukan perilaku dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Beberapa 

faktor pembentukan perilaku tersebut antara lain: Pertama, Persepsi. Persepsi 

adalah sebagai pengalaman yang dihasilkan melalui indera penglihatan, 

pendengaran, penciuman dan sebagainya. Perilaku bisa dibentuk dengan 

adanya persepsi dari orang lain. Kedua, Motivasi. Motivasi diartikan sebagai 

dorongan untuk bertindak guna mencapai suatu tujuan tertentu, Hasil dari pada 

dorongan dan gerakan ini diwujudkan dalam bentuk perilaku. Ketiga, Emosi. 

Perilaku juga dapat timbul karena emosi. Aspek psikologis yang mempengaruhi 

emosi berhubungan erat dengan keadaan jasmani, sedangkan keadaan jasmani 

merupakan hasil keturunan (bawaan). Dalam mencapai kedewasaan, semua 

aspek yang berhubungan dengan keturunan dan emosi akan berkembang sesuai 

dengan hukum perkembangan. Oleh karena itu perilaku yang timbul karena 

emosi merupakan perilaku yang bersifat lahiriah. Keempat, Belajar. Belajar 

diartikan sebagai suatu pembentukan perilaku yang dihasilkan dari praktik-

praktik dalam lingkungan kehidupan. Belajar adalah suatu perubahan perilaku 

yang dihasilkan dari perilaku terdahulu. 
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Perilaku manusia terjadi melalui suatu proses yang berurutan. Sebelum 

orang mengadopsi perilaku baru (berperilaku baru), di dalam diri orang tersebut 

terjadi proses yang berurutan. Adapun proses pembentukan perilaku dapat 

dilihat sesuai dengan tahapannya, yaitu: Pertama, Awareness (kesadaran), 

yaitu orang tersebut menyadari atau mengetahui stimulus (objek) terlebih dahulu. 

Interaksi yang terjadi dilakukan secara sadar antara satu dengan yang lainnya 

sehingga terbentuklah stimulus yang mengakibatkan pengaruh terhadap yang 

lainnya. Kedua, Interest (tertarik), yaitu orang mulai tertarik kepada stimulus 

baru yang mereka lihat. Dengan adanya interaksi bisa mengakibatkan adanya 

pertukaran perilaku satu dengan yang lainnya. Ketiga, Evaluation (menimbang 

baik dan tidaknya stimulus bagi dirinya). Hal ini berarti sikap responden sudah 

lebih baik lagi. Interaksi yang sudah dilakukan mengakibatkan adanya 

pencocokan dan penilaian perilaku orang lain terhadap diri sendiri. Keempat, 

Trial. Orang telah mulai mencoba perilaku baru yang mereka lihat dan merasa 

cocok atau tidak dengan perilaku baru tersebut. Pada tahap ini seseorang mulai 

mencoba menerapkan perilaku orang lain pada dirinya sendiri. Kelima, 

Adoption. Subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, 

kesadaran dan sikapnya terhadap stimulus baru yang mereka temukan. Perilaku 

orang lain sudah mulai diterapkan pada dirinya sendiri. 

 

Relevansi Sikap dan Perilaku terhadap Kepribadian Manusia 

Sikap dan perilaku mencerminkan kepribadian dan jati diri seseorang. 

Orang Asia tentunya akan memiliki kepribadian dan jati diri yang berbeda dengan 

orang Eropa. Mencari jati diri yang sejati berarti mencari jawaban atas 

pertanyaan “siapa sebenarnya aku”, “darimana aku berasal”, “kemana gerangan 

aku akan pergi”, “untuk apa aku hidup” dan seterusnya. Semua pencarian itu 

dilakukan untuk mengenal karakter dan kepribadian diri yang sebenarnya, 

sehingga manusia benar – benar dapat mengetahui dan mengenal siapa dirinya, 
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mengenali kekurangan dan kelebihan/ kemampuannya serta kebaikan dan 

keburukannya34. 

Penting bagi seorang prajurit untuk memiliki tujuan hidup yang terwadahi 

dalam sikap dan perilakunya sehari-hari. Ketika prajurit berinteraksi dan tampil di 

depan umum, maka sikap, perilaku dan penampilannya akan dilihat oleh 

masyarakat. Dan tentunya akan dijadikan contoh dan panutan oleh masyarakat 

melalui tahapan pembentukan perilaku masyarakat. Sebagai contoh, ketika ada 

seorang prajurit yang melanggar rambu-rambu lalu lintas, secara tidak langsung 

hal ini memberikan contoh kepada masyarakat, yang pada akhirnya membuat 

masyarakat meniru tindakan tersebut. 

 
Sumber: Pen Kostrad 

Sikap saling menghormati dan menghargai merupakan jati diri prajurit Cakra 

 

Sikap dan perilaku yang berlangsung secara terus-menerus, berulang 

menjadi kebiasaan dan melahirkan tabiat, watak, karakter maupun kepribadian 

seseorang baik positif dan negatif yang dalam terminologi Islam terkait dengan 

istilah akhlak. Kata akhlak berasal dari kata al-akhlâqu (Bahasa Arab), bentuk 

 
34 Santo, Op. Cit., hlm. 103. 
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jama’ dari kata al-khuluqu atau khulûqun, yang berarti tabi’at, kelakuan, perangai, 

tingkah laku, karakter, budi pekerti dan adat kebiasaan. 

Konsep sikap perilaku terpuji dan akhlak mulia, menurut perspektif bangsa 

Indonesia seperti masyarakat Jawa, Sunda dan masyarakat Indonesia lainnya 

banyak makna dan nilai yang merupakan kearifan masyarakat (local wisdom), 

berupa nasehat dalam bentuk ungkapan tradisional yang bersifat verbal. 

Demikian juga dalam perspektif beberapa pemeluk agama khususnya Islam 

sangat mementingkan perilaku batin seperti konsep niat, ikhlas dan ridha. Dalam 

masyarakat Jawa, Sunda maupun penganut agama Islam, yang terpenting dari 

sebuah perilaku bukanlah perbuatan fisik yang ditampakkannya, namun perilaku 

batin yang ada dibaliknya. Secara psikologis, perilaku batin sangat besar 

pengaruhnya terhadap kondisi mental seseorang dan sangat mempengaruhi 

pola perilaku seseorang. 

Jawa, Sunda dan masyarakat Indonesia lainnya, terdapat budaya lisan 

yang syarat makna baik teologis, etis, estetis, maupun edukatif. Nasehat 

berfungsi sebagai tuladha (contoh kebaikan), perintah kebaikan (amar ma’ruf), 

maupun wewaler (larangan atau nahi munkar). Ungkapan tradisional ini masuk 

dalam cakupan folklor, yaitu sebagian kebudayaan yang tersebar dan diwariskan 

secara turun temurun. 

Untuk mencapai sikap dan perilaku terpuji atau akhlak yang mulia, dalam 

perspektif Islam khususnya kaum spiritual atau para Sufi, manusia harus mampu 

menyucikan jiwanya. Jiwa atau nafs merupakan substansi dari manusia yang 

harus diarahkan kepada kesempurnaan akhlak. Pada dasarnya nafs itu 

diciptakan Tuhan dengan perangkat dalam (rohani) yang diberi kecenderungan 

kepada kebaikan dan keburukan. Aktualitas dari kecenderungan itulah nantinya 

yang menyebabkan manusia berbeda kualitasnya dari makhluk yang lain, yakni 

mampu menggagas, berpikir dan merenung, kemudian dengan itu mengambil 

keputusan dan dengan itu pula dapat menangkap rambu-rambu dan simbol-

simbol yang membuatnya harus memilih jalan mana yang harus ditempuh. 
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Akhlak yang mulia sesungguhnya dianggap sebagai sebuah tahap yang 

lebih maju dibandingkan dengan akhlak yang baik. Sebagai contoh, memberi 

sedekah merupakan akhlak yang baik namun memberi sedekah kepada orang 

yang telah menzalimi kita, merupakan akhlak yang mulia. Demikian pula, 

berkunjung kepada orang-orang merupakan akhlak yang baik, namun 

berkunjung kepada seseorang yang telah menolak atau menelantarkan kita 

merupakan akhlak yang mulia. Manusia harus berevolusi untuk meningkatkan 

kualitas kesadaran dirinya dalam proses introspeksi mengenai hakikat dirinya 

sendiri dan posisi hubungannya dengan yang transenden di lubuk hatinya yang 

terdalam. Pusat imateri dengan segala potensinya itu adalah hakikat (rohani, 

spiritual, jati diri) manusia dan prinsip materi (jasmani halus dan kasar) sebagai 

selubungnya. 

Sebagai prajurit Kostrad yang berkarakter haruslah memiliki akhlak mulia 

yang merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku yang baik. Dalam hal ini, 

saya pernah memberikan pengarahan kepada prajurit di jajaran Brigif Raider 

13//Galuh/1/Kostrad bahwa dengan penampilan yang baik akan menimbulkan 

munculnya karisma dan wibawa. Karisma ini identik dengan keadaan atau bakat 

yang dihubungkan dengan kemampuan yang luar biasa dalam hal kepemimpinan 

seseorang untuk membangkitkan pemujaan dan rasa kagum dari masyarakat 

terhadap pribadi seseorang. Banyak sekali manfaat dari penampilan karismatik, 

antara lain disegani oleh kawan maupun lawan. Sehingga dengan akhlak mulia 

dalam bersikap, berperilaku dan berpenampilan akan memunculkan karisma. 

Dengan karisma tersebut, secara tidak langsung sudah menaklukkan dan 

melumpuhkan lawan tanpa berperang sekalipun. Seperti pepatah jawa “Nglurug 

tanpo bolo, menang tanpo ngasorake”.  

 

Kekuatan Sikap dan Perilaku terhadap Diri Prajurit 

Tumbuhkanlah sikap, perilaku dan penampilan yang berkarisma agar 

memiliki kekuatan Cakra tersebut. Ini senada dengan konsep perang Global 
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generasi 4.0 yang tidak lagi menggunakan kekuatan fisik militer, tetapi 

menggunakan soft power berupa perang ideologi, politik, ekonomi, budaya, 

teknologi, persepsi dan informasi. Mereka sudah melancarkan perang besar 

terhadap kehidupan kenegaraan bangsa kita tanpa bala tentara35. Ini perlu 

diantisipasi oleh para prajurit Kostrad dihadapkan dengan konsep perang global, 

yang secara halus dapat menghancurkan mental dan kepribadian prajurit 

sebagai garda terdepan pertahanan bangsa dan negara. Oleh karena itu, jangan 

lupakan identitas dan jati diri TNI. 

 

 
Sumber: Pen Kostrad 

Kebersamaan TNI untuk selalu mencintai dan dicintai rakyatnya 

 

Diluar konteks pembahasan di atas, dalam rangka menghadapi berbagai 

variasi penugasan masa depan, dalam kehidupan prajurit perlu dijaga tindakan 

atau perilaku yang selalu menjaga penampilannya. Prajurit yang selalu bisa 

menjaga penampilan akan menunjukkan wibawa sebagai penjaga kedaulatan 

bangsa. Seorang calon prajurit yang sedang menempuh pendidikan sekalipun 

telah dibekali dengan bagaimana cara berperilaku dan bersikap ketika berada di 

 
35 Ibid., hlm. 139. 
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depan umum. Mulai dari cara berjalan, cara bertutur kata, cara berpenampilan 

dan lain sebagainya. Setiap prajurit juga harus tetap menjaga penampilannya 

saat melaksanakan berbagai kegiatan yang menunjukan identitasnya sebagai 

prajurit yang profesional, seperti halnya latihan teknik dan taktik. Selain itu, 

prajurit juga dituntut untuk menjadi tanggap, tanggon, trengginas dan cekatan 

dalam segala situasi, hal-hal tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang 

harus tetap dijaga sampai dengan saat ini. Pancaran aura energi Cakra akan 

terus terpancar tatkala seorang prajurit mampu menunjukkan karisma dan 

wibawanya melalui sikap dan perilakunya, sehingga mampu menaklukkan 

siapapun lawan yang dihadapi.  

Implementasi sikap, perilaku dan penampilan khusus bagi prajurit Kostrad 

di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara antara lain 

memberikan bantuan kepada masyarakat sehingga dengan kehadiran prajurit 

Kostrad dapat memberikan ketenangan dan ketentraman bagi hati masyarakat. 

Dalam suatu pertempuran, prajurit Kostrad harus mampu bereaksi dan 

bermanuver secara cepat terhadap segala bentuk ancaman maupun serangan 

lawan. Dalam waktu yang relatif sangat singkat, maka para prajurit Kostrad harus 

mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana bereaksi untuk mencapai tujuan 

dan sasarannya. Untuk mencapai kemampuan tersebut, tentu diperlukan latihan 

dan penyiapan yang optimal dan berkelanjutan. 

 

Prajurit Cakra sebagai Panutan 

Ada beberapa cara untuk membuat penampilan prajurit menjadi lebih 

berkarisma dan berwibawa. Salah satunya adalah dengan memasang cermin 

kaca dan memberikan tulisan “sudah rapikah saya”. Hal tersebut dilakukan untuk 

selalu menjaga penampilan prajurit agar selalu terlihat rapi dan segera 

melakukan instropeksi diri terhadap penampilan mereka masing-masing di depan 

cermin tersebut. Cermin dapat memberikan pertanyaan kepada prajurit bahwa 

sikap dan perilakunya apakah sudah benar atau belum. Kaca cermin itu 

merefleksikan diri pribadi prajurit dan bisa memberikan jawaban “kamu itu siapa”. 
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Disitulah perlunya cermin. Bercerminlah pada dirimu dan lihatlah dirimu, 

bagaimana sikap dan perilakumu. Berpenampilanlah sebagai prajurit yang 

gagah, prajurit yang perkasa, sehingga berpakaianlah dengan sopan dan rapi. 

Dengan begitu, prajurit akan memahami siapa dirinya dan apakah sudah benar 

dalam bersikap dan berperilaku. prajurit yang mampu mengenali dirinya sendiri 

adalah prajurit yang mampu memelihara jiwa sebagai seorang militer dengan 

menjaga wibawa dimanapun berada. Prajurit yang berpenampilan baik, 

berkarisma dan berwibawa merupakan senjata yang sangat efektif untuk 

menghancurkan musuh yang dihadapi.  

 

 
Sumber: Pen Kostrad 

Prajurit selalu siap memberikan teladan bagi masyarakat  

dimanapun bertugas dan berada  

 

Sebagai prajurit Kostrad, hendaknya jangan melupakan jati diri sebagai 

prajurit TNI yang profesional. Kata profesional memiliki makna terdidik dan 

terlatih. Sikap dan cara berbicara serta kewibawaan diwujudkan dengan perilaku. 

Sebagai contoh seorang Komandan Regu tidak mempedomani “Jarkoni” yang 

berarti bisa mengajari akan tetapi tapi tidak bisa melakoni (melakukan). Inilah 

yang disebut sebagai panutan. Ada tiga hal yang harus dipenuhi untuk bisa 
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menjadi panutan dalam kehidupan36, antara lain: pertama, Panutan bagi diri 

sendiri. Menjadi panutan harus dimulai dari diri sendiri sebelum menjadi contoh 

dan panutan bagi orang lain. Ini dapat dimulai dari bersikap dan berperilaku yang 

baik sehingga apabila ada orang lain yang berbuat salah dapat menegur dan 

mengingatkan. Kedua, Panutan bagi keluarga. Dimulai dari lingkup yang kecil 

terlebih dahulu sebelum ke arah lingkup yang lebih besar. Dengan menjadi 

panutan yang baik bagi keluarga adalah dengan memperlihatkan sikap dan 

perilaku yang baik. Ketiga, Panutan bagi setiap bawahan. Dalam lingkungan 

kerja pastilah seseorang itu memiliki atasan dan bawahan. Setiap bawahan pasti 

akan cenderung mengikuti setiap sikap dan perilaku dari atasannya. Oleh karena 

itu, sebagai seorang atasan harus bisa menjadi contoh dan panutan yang baik 

bagi bawahannya. 

 

Kompetensi lain Prajurit Cakra 

Selain menjadi prajurit yang profesional, ada tiga kompetensi yang harus 

dimiliki oleh seorang prajurit Kostrad. Pertama, Mempunyai kemampuan intelijen 

yang peka dengan perkembangan situasi. Kemampuan intelijen tersebut meliputi 

pengumpulan data dan informasi, peka terhadap apa yang terjadi di lingkungan, 

melakukan analisa dan membuat ramalan pelibatan terhadap hal-hal yang akan 

terjadi. Kedua, Menjadi prajurit profesional sebagai prajurit tempur yang hebat. 

Prajurit profesional adalah prajurit yang terlatih dan terdidik sehingga mampu 

menjadi prajurit tempur yang bisa diandalkan. Tidak ada prajurit yang hebat, yang 

ada hanya prajurit yang terlatih. Ketiga, Menjadi prajurit teritorial yang hebat 

dengan saling asah, saling asih, saling asuh dan saling mewangi memperlakukan 

masyarakat di daerah operasi dengan bijak, dengan rasa sayang, memberikan 

dan menyajikan hal-hal yang baik serta mengayomi dan melindungi masyarakat. 

 
36 Soemarno Soedarsono. Character Building, Membentuk Watak (Jakarta: Gramedia. 2002),      

hlm. 6. 
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Prajurit Kostrad hendaknya menghindari tindakan-tindakan yang dapat menakuti 

dan menyakiti hati rakyat.  

Prajurit harus bisa menempatkan masyarakat sebagai orang pertama 

yang harus dilindungi dan mampu melakukan pendekatan kepada masyarakat 

dengan harapan dapat menjadi bagian dari operasi yang dilakukan dan 

memberikan berbagai informasi tentang musuh. 

 

 
Sumber: Pen Kostrad 

Bersama rakyat TNI kuat 

 

Kekuatan Cakra dari sikap dan perilaku akan berpengaruh langsung 

terhadap penampilan prajurit Kostrad. Cakra tersebut harus dapat ditumbuhkan 

dan ditampilkan dalam diri prajurit yang dicerminkan dengan sikap dan perilaku 

serta penampilan sehingga mengeluarkan karisma sebagai prajurit Kostrad yang 

dicintai dan mencintai rakyat. Penampilan yang berkarisma akan selalu disegani 

kawan maupun lawan. Selain itu, sikap dan perilaku ini merupakan senjata yang 

ampuh untuk menaklukkan musuh. Hanya dengan mereka melihat sikap dan 

perilaku kita yang berwibawa serta berkarisma, maka akan menghilangkan 

keinginan musuh untuk berperang. 
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Sumber: Pen Kostrad 

 

 

“Sikap dan perilaku yang baik serta 

pancaran mata yang bersahabat dan 

mengayomi bila dilaksanakan secara 

terus-menerus, berulang-ulang, akan 

menjadi kebiasaan dan melahirkan 

tabiat, watak, karakter maupun 

kepribadian seseorang.” 
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BAB V 

KEKUATAN CAKRA 3 : PANCARAN MATA 

 

 

PANCARAN MATA YANG BERKEKUATAN MAMPU 

MENAKLUKKAN, MENGAYOMI, KASIH SAYANG DAN 

MELINDUNGI 
 

 
 

Dipengaruhi oleh : Cakra Mata / antara kedua mata. 

Kelenjar yang bekerja : Pituary (aktif selaras dengan pineal). 
Organ yang berperan : Mata.  

Fungsi : Penglihatan dan intuisi. 
 

Dalam seni pernafasan Yoga, kekuatan pancaran mata memiliki korelasi 

dengan Cakra Mata (Ajna)37. Cakra ini memberikan energi pada kedua mata, 

hidung dan kelenjar pituitary. Cakra Mata yang berkembang aktif dan bersih 

dapat memberikan pewaskitaan atau kekuatan psikis lainnya. Selain 

pewaskitaan, Cakra ini merupakan titik pemusatan dan pengatur dari Cakra-

cakra lainnya. Cakra ini sering disebut pula berkaitan erat dengan pengetahuan 

duniawi dan pengetahuan surgawi (spiritual). Sehingga seseorang dengan 

pancaran mata yang berkekuatan, memiliki intuisi yang kuat, mampu 

menaklukkan, mengayomi, kasih sayang dan melindungi. Juga memiliki 

kharisma yang dapat meluluhkan lawan. 

 
37 Patricia, Op. Cit., hlm. 264. 
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Interpretasi Pancaran Mata 

Pancaran mata merupakan salah satu substansi yang menjadi poin ketiga 

dari delapan kekuatan Cakra yang saat ini menjadi panduan bagi prajurit Kostrad 

dalam bertutur kata, berbuat dan bekerja secara profesional sesuai dengan 

kecabangan dan tingkat kecakapan masing-masing. Pancaran mata 

merefleksikan kekuatan untuk mampu menaklukkan, mengayomi, memberikan 

kasih sayang dan melindungi. Tatapan mata yang tajam merupakan senjata 

ampuh yang dimiliki prajurit Kostrad dalam menundukkan lawan yang dihadapi 

tanpa perlu menggunakan kekerasan maupun tindakan militer. 

Setiap manusia dianugerahi “panca indra” oleh Sang Pencipta untuk dapat 

melihat, meraba, merasakan, mendengar dan mencium aroma. Mata merupakan 

salah satu indra yang sangat penting bagi manusia sebagai indra penglihatan. 

Menurut Raodatul Jannah, “mata sebagai salah satu organ vital pada tubuh 

manusia memiliki peran dan kemampuan yang luar biasa dalam hidup      

manusia”.38  

Ditinjau dari aspek religi, khususnya sudut pandang agama Islam 

menerangkan bahwa mata merupakan jendela hati sekaligus jendela dunia. Mata 

digunakan sebagai penuntun hati bermaksud bahwa penglihatan yang diperoleh 

melalui mata secara fisik akan diolah serta diproses oleh hati untuk menghasilkan 

suatu keputusan maupun tindakan sebagai bentuk respon terhadap segala 

sesuatu yang dilihat oleh indra penglihatan dan dikaitkan dengan indra lainnya.  

 

Filosofi Pancaran Mata serta Korelasinya dengan Kehidupan  

Filosofi mata memiliki makna yang beragam, tidak hanya sebagai salah 

satu bagian dari panca indra namun juga dapat dikaitkan dengan aspek 

kehidupan yang dapat diisyaratkan dengan perumpamaan yang bersumber dari 

kata “mata”. Pancaran mata seseorang akan mencerminkan kejujuran, ketulusan 

 
38 Raodatul Jannah. Segala Gangguan dan Penyakit Mata. (Jakarta: Guepedia. 2013), hlm. 7. 
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hati, kasih sayang serta keberanian yang dimilikinya. Dalam setiap pengarahan 

kepada prajurit Kostrad, saya selalu menekankan agar prajurit Darma Putra 

harus memiliki pancaran mata yang mampu menaklukkan, mengayomi, 

memberikan kasih sayang dan melindungi. Mata merupakan senjata yang sangat 

efektif bagi prajurit Kostrad apabila digunakan dalam situasi dan tempat yang 

tepat. 

 

 
Sumber: Kevin Ebi/Caters News 

Ketajaman mata dan kecermatan membidik sasaran  

kunci kesuksesan mencapai tujuan 

 

Terinspirasi dari salah satu fauna yang memiliki ketajaman penglihatan 

luar biasa yaitu “Elang”, maka seringkali Elang digunakan di dunia militer maupun 

kenegaraan sebagai lambang negara dan instansi militer.39 Dibekali kemampuan 

penglihatan puluhan kilometer sehingga mampu menangkap sasarannya dengan 

persentase kegagalan yang sangat rendah maknanya adalah kita harus selalu 

fokus pada cita-cita dan tujuan yang akan kita capai. Prajurit Cakra harus 

memiliki pancaran mata setajam elang sehingga mampu memberikan detterent 

 
39 Wahyu Wibowo. Berani Menulis Artikel. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2006), hlm. 162. 
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effect bagi siapapun yang dihadapinya dan dalam konteks tugas apapun yang 

diembannya. Sorot mata tajam akan menunjukkan karakter prajurit yang gagah 

perkasa dan siap menundukkan setiap orang yang dihadapinya melalui cara-cara 

yang terhormat. Pancaran atau tatapan mata adalah sebuah kekuatan. Sebuah 

kemampuan untuk memerintah orang yang dihadapi, menusuk pikiran dan otot 

dengan hanya menggunakan tidak lebih dari tatapan mata yang tak berkedip. 

Tentunya kemampuan ini membutuhkan kedisiplinan dan keberanian. Menatap 

adalah suatu cara untuk menegaskan keberadaan seseorang di dunia dan 

memusatkan dirinya untuk saat ini. 

Untuk itu disamping memiliki pancaran mata setajam elang, prajurit Cakra 

juga harus dapat memancarkan sorot mata yang penuh dengan kasih sayang, 

melindungi dan mengayomi segala sesuatu yang berada disekitarnya. 

Pandangan mata memberikan petunjuk kedekatan secara psikologis. Melalui 

pancaran mata maka prajurit dapat menunjukkan rasa kasih sayang dan 

mengayomi kepada masyarakat serta lingkungan sekitarnya dengan harapan 

akan menciptakan suatu kondisi yang stabil, aman dan damai. Kehadiran kita 

ditengah-tengah masyarakat selayaknya menjadi kerinduan tersendiri bagi 

mereka, kehadiran prajurit Cakra senantiasa menimbulkan kesejukan hati 

dikalangan masyarakat melalui upaya-upaya positif yang dihasilkan oleh 

pancaran mata yang penuh kasih sayang. 

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa mata tidak akan pernah berdusta, 

maka suatu kebohongan akan dapat dilihat secara jelas dari sorot mata 

seseorang ketika mengungkapkan atau mengutarakan suatu hal. Gerak-gerik 

seseorang yang berbohong akan terlihat jelas melalui pancaran matanya. Bagi 

seorang prajurit Cakra pantang untuk menunjukkan sorot mata yang 

menunjukkan tipu muslihat dan kebohongan, karena mereka telah dibekali 

dengan karakter yang kesatria, berwibawa dan jujur. Mata sebagai paket isyarat 

nonverbal berdampak signifikan terhadap orang lain. Oleh karena itu, kita perlu 

menjaga agar tatapan mata kita tidak sampai menyakiti hati dan perasaan orang 
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lain. Tali silaturahmi dapat terjalin dengan diawali oleh kontak mata yang baik 

dan juga tidak menutup kemungkinan dapat berakhir pula hanya karena kontak 

mata yang yang menimbulkan ketidaknyamanan. 

 

Relevansi Kepribadian dengan Sorot Mata 

Sorot mata seseorang dapat mencerminkan kepribadiannya. Kepribadian 

seseorang yang apatis, temperamental atau tenang dapat dilihat dari sorot 

matanya. Banyak studi yang menyatakan bahwa melalui komunikasi non verbal 

akan mengungkap dan mendeskripsikan kepribadian serta karakter seseorang. 

Contohnya individu yang memiliki pandangan mata yang dingin pada umumnya 

memiliki kepribadian yang emosional, mudah marah dan keras.  

Tatapan mata juga kerap kali dikaitkan dengan tata krama yang berlaku di 

lingkungan sosial. Pada umumnya, apabila pandangan seseorang tidak fokus 

pada orang yang sedang diajak bicara, dianggap tidak sopan dan menunjukkan 

iktikad tidak baik. Demikian juga saat bertamu, pandangan mata yang penuh 

selidik akan menimbulkan perasaan tidak nyaman bagi tuan rumah. Selain itu 

pandangan mata terhadap bagian tubuh tertentu pada lawan jenis juga akan 

menimbulkan persepsi negatif, dikaitkan dengan norma kemasyarakatan. Dalam 

hal ini, tatapan mata dapat mencerminkan kepribadian seseorang yang 

selanjutnya akan mempengaruhi kredibilitasnya. 

Prajurit Darma Putra harus bijak dalam bersikap dan menentukan 

pilihannya dengan mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki. Termasuk 

didalamnya memaksimalkan panca indra yang telah dianugerahkan kepada 

setiap prajurit. Dalam membaca situasi di medan operasi, prajurit senantiasa 

dituntut untuk mendayagunakan peran indra yang dimiliki. Antara lain, hidung 

untuk mencium aroma, telinga untuk mendengarkan suara yang mencurigakan 

dan mata untuk melihat serta mengintai. Melalui pancaran mata yang tajam 

merefleksikan prajurit Cakra yang berwibawa, mengayomi dan disegani.  
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Sumber: Pen Kostrad 

Sorot dan pancaran mata yang tajam menunjukkan kewibawaan dan ketegasan 

 

 

Delapan kekuatan Cakra sebagai sumber inspirasi dan senjata 

pamungkas prajurit Kostrad merupakan pedoman dalam menentukan 

niatnya, bersikap, mengamati, berkomunikasi, mewaspadai, berimajinasi 

dan mengambil keputusan dengan dasar keyakinan yang teguh kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. Dengan mengimplementasikan 8 kekuatan Cakra 

diharapkan dapat menciptakan suasana yang kondusif, aman dan damai serta 

membawa kesejukan di hati rakyat. Suasana yang ideal ini akan meningkatkan 

kecintaan rakyat terhadap prajurit Cakra dimanapun mereka berada. 

Di dalam mengayomi, melindungi dan menjaga rakyat dan bangsa 

Indonesia, dibutuhkan figur atau karakter yang piawai serta berkompeten dalam 

mengamalkan nilai-nilai yang terkandung pada 8 kekuatan Cakra. Niat yang tulus 

dan ikhlas dalam menunaikan amanah tugas yang diberikan oleh pimpinan dapat 

terlihat secara jelas dari pancaran mata prajurit Kostrad. Aktualisasi pancaran 

mata di dalam pelaksanaan tugas (diplomasi, komunikasi sosial atau taktik 

perundingan) memerlukan kapabilitas yang handal dari seorang prajurit. Diawali 
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dari hal yang paling sederhana dan mendasar yaitu keampuhan pancaran mata 

yang dapat menundukkan musuh. Bukan karena takut, namun segan dan hormat 

akan wibawa serta karisma yang dimilikinya. 

 

Konotasi dari Pancaran Mata  

Interpretasi dari pancaran mata tidak selalu identik dengan konotasi yang 

positif. Hal ini dapat terjadi apabila penggunaan mata tidak berpedoman pada 

etika dalam berkomunikasi dengan menggunaan indra penglihatan tersebut. 

Sebagai salah satu alat komunikasi non verbal, mata digunakan dengan 

intensitas yang cukup tinggi dalam proses interaksi antar sesama individu. 

Tatapan mata yang terlalu tajam dan dingin akan menimbulkan ketidaknyamanan 

terhadap individu lain yang menjadi objek dari interaksi. Upaya preventif terhadap 

konotasi negatif pancaran mata, yaitu dengan cara mempedomani etika, tata 

krama dan norma kemasyarakatan yang berlaku.  

Visi Kostrad untuk menjadi satuan yang profesional, terlatih dan loyal serta 

memiliki prajurit yang menguasai 5 kemampuan dasar prajurit Cakra, dapat 

terwujud apabila didukung oleh kualitas sumber daya manusia (human resource) 

yang mencukupi. Sumber daya manusia (SDM) merupakan unsur utama yang 

menentukan kelancaran dan kesuksesan suatu organisasi. Prajurit Kostrad yang 

merupakan prajurit pilihan dari berbagai satuan di Angkatan Darat, diharapkan 

dapat secara profesional menjalankan kebijakan organisasi, dan secara bijak 

mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung didalam delapan kekuatan Cakra.  

Peranan vital dari kekuatan Cakra poin ketiga (pancaran mata) di dalam 

kehidupan prajurit Kostrad tidak terelakkan. Setelah memiliki niat yang kuat dan 

tulus, kemudian disertai dengan sikap perilaku yang menunjukkan karisma, maka 

prajurit Kostrad dituntut dapat mengaplikasikan pancaran mata yang 

mengindikasikan kekuatan untuk menaklukkan, mengayomi, memberikan kasih 

sayang dan melindungi. Optimalisasi pendayagunaan pancaran mata berperan 

sangat dominan guna mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan 

tugas pokok. Tidak perlu dengan tatapan mata yang menunjukan arogansi untuk 

menimbulkan detterent effect terhadap lawan. Cukup dengan tatapan mata yang 
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tajam, berwibawa dan penuh karisma akan melahirkan karakter yang disegani 

siapapun juga. 

Pancaran Mata sebagai Identitas Prajurit Cakra 

Prajurit Kostrad harus memiliki pancaran mata yang menunjukkan 

identitas prajurit yang selalu haus akan prestasi. Prajurit yang berdisiplin, 

tangguh, militan dan profesional yang selalu menjaga nama baik satuan dengan 

tidak berbuat kesalahan, selalu berbuat yang terbaik demi menjaga kredibilitas 

dan kebanggaan satuannya, memiliki sorot mata tajam yang memancarkan 

semangat penuh kepercayaan diri serta mampu mengeluarkan aura kewibawaan 

yang kuat dan berkarisma.  

 

 
Sumber: Pen Kostrad 

Gunakan ketajaman matamu untuk meningkatkan kesiapsiagaan 

 

Setiap prajurit harus mampu mengasah ketajaman dan kecermatan mata 

dengan berlatih memperhatikan setiap perkembangan situasi di lingkungannya, 

kesiapsiagaan untuk mampu menemukan, memprediksi dan mengantisipasi 

setiap kemungkinan ancaman yang terjadi, serta sejalan dengan ketanggapan 

naluri prajurit dalam bereaksi dan bertindak, mampu mengambil keputusan yang 

cepat dan tepat terhadap setiap objek yang dicermatinya. 
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BAB VI 

KEKUATAN CAKRA 4 : KOMUNIKASI 

 

KEKUATAN BERKOMUNIKASI MAMPU BERDIALOG, 

BERDEBAT DAN BERDIPLOMASI 

 

 
 

Dipengaruhi oleh : Cakra Tenggorokan. 

Kelenjar yang bekerja  : Thyroid dan Parathyroid. 

Organ yang berperan : Leher, bahu, lengan dan tangan. 

Fungsi : Komunikasi, energi ekspresif, kemauan  

 untuk menyatukan simbol-simbol ke bentuk   

 yang ideal (kuasa dan tenaga untuk memilih). 
 

Bila dikaitkan dengan seni pernafasan Yoga, kemampuan komunikasi 

seseorang dipengaruhi oleh Cakra Tenggorokan (Vishuddha)40. Secara fisik, 

Cakra Tenggorokan memberikan energi pada kelenjar thyroid dan parathyroid. 

Cakra ini merupakan pusat penciptaan yang lebih tinggi (kreativitas) dalam 

hubungan antar manusia. Cakra Tenggorokan yang berkembang baik akan 

memberikan pengertian mendalam mengenai hubungan antar sesama manusia. 

Kemampuan berekspresi secara lisan dipengaruhi oleh Cakra ini. Sifat-sifat yang 

berkenaan dengan Cakra Tenggorokan yang berkembang dengan baik antara 

lain adalah kepasrahan, keberhasilan, kelimpahan dan kesejahteraan serta 

pengembangan pengetahuan duniawi.  

 
40 Patricia, Op. Cit., hlm. 230. 
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Konsep Komunikasi 

Elemen Cakra keempat adalah komunikasi yang merupakan kemampuan 

untuk berdialog, berdebat dan berdiplomasi. Di beberapa kesempatan, saya 

senantiasa mengingatkan prajurit untuk selalu bertutur kata dengan sopan. 

Mengoptimalkan kemampuan dalam berkomunikasi agar dapat mempengaruhi 

dan menundukkan lawan tanpa harus melakukan invasi atau agresi yang akan 

berakibat kerugian jiwa serta materiil. Saya selalu menekankan kepada seluruh 

prajurit Cakra bahwa tutur kata seseorang dapat menjadi senjata yang 

mematikan. Namun juga dapat berdampak negatif kepada diri pribadi dan 

organisasi apabila tidak digunakan sesuai dengan porsi dan tempatnya. 

 

 
Sumber: Pen Kostrad 

Komunikasi membuka interaksi sosial dengan siapapun 

 

Komunikasi antar manusia hanya bisa terjadi, jika ada seseorang yang 

menyampaikan pesan kepada orang lain dengan tujuan tertentu, artinya 

komunikasi hanya bisa terjadi kalau didukung oleh adanya sumber, pesan, 

media, penerima dan efek. Unsur-unsur ini bisa juga disebut komponen atau 

elemen komunikasi, yaitu: Pertama adalah Sumber. Semua peristiwa 

komunikasi akan melibatkan sumber sebagai pembuat atau pengirim informasi. 

Dalam komunikasi antar manusia, sumber bisa terdiri dari satu orang, tetapi bisa 

juga dalam bentuk kelompok misalnya partai, organisasi atau lembaga. Sumber 
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sering disebut pengirim, komunikator atau dalam bahasa Inggrisnya disebut 

source, sender atau encoder. Kedua adalah Pesan. Pesan yang dimaksud dalam 

proses komunikasi adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada 

penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka atau melalui media 

komunikasi. Isinya bisa berupa ilmu pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat 

atau propaganda. Dalam bahasa inggris pesan biasanya diterjemahkan dengan 

kata message, content atau information.41  

Ketiga adalah Media. Media adalah alat atau sarana yang digunakan 

untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan. Ada beberapa 

pakar psikologi memandang bahwa dalam komunikasi antar manusia, media 

yang paling dominan dalam berkomunikasi adalah panca indra manusia seperti 

mata dan telinga. Salah satunya bentuk media yang dibutuhkan, jika komunikan 

tersebar tanpa diketahui dimana mereka berada, maka biasanya digunakan 

media massa. Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian 

pesan dari sumber kepada khalayak (komunikan jamak) dengan menggunakan 

alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio dan televisi. Keempat 

adalah Penerima. Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang 

dikirim oleh sumber. Penerima bisa terdiri satu orang atau lebih, bisa dalam 

bentuk kelompok, partai atau negara. Penerima biasa disebut dengan berbagai 

macam istilah, seperti khalayak, sasaran, komunikan, atau dalam bahasa Inggris 

disebut audience atau receiver. Dalam proses komunikasi telah dipahami bahwa 

keberadaan penerima adalah akibat karena adanya sumber. Tidak adanya 

penerima jika tidak ada sumber. Kelima adalah Pengaruh atau efek. Pengaruh 

atau efek adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan dan dilakukan 

oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Pengaruh ini bisa terjadi 

pada pengetahuan, sikap dan tingkah laku seseorang. Oleh karena itu, pengaruh 

bisa juga diartikan perubahan atau pengetahuan, sikap dan tindakan seseorang 

sebagai akibat penerimaan pesan.   

 
41 Cangara, H. Hafied. Pengantar Ilmu Komunikasi. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008), 

hlm. 22-24. 
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Fungsi Komunikasi 

Komunikasi akan berjalan efektif apabila kedua pihak memahami dan 

menguasai tugas dan peran masing-masing. Manfaat komunikasi diantaranya 

memberikan dan mendapatkan informasi, terjadinya interaksi, mengisi waktu 

luang hingga mempengaruhi orang lain. Komunikasi memiliki beberapa fungsi, 

antara lain: 42 Pertama, Sebagai alat kendali. Komunikasi mengontrol perilaku 

individu melalui penyampaian aturan yang harus dipatuhi. Kedua, Sebagai alat 

motivasi. Komunikasi yang baik dan persuasif dapat meningkatkan motivasi 

seseorang dalam melakukan sesuatu. Menyampaikan suatu informasi yang 

dapat diraih dalam kehidupan akan membangun motivasi seseorang. Ketiga, 

Sebagai ungkapan emosional. Berbagai perasaan yang ada dalam diri 

seseorang dapat diungkapkan kepada orang lain dengan cara berkomunikasi. 

Emosi tersebut bisa berupa perasaan senang, marah, kecewa, gembira dan 

sedih. Keempat, Sebagai alat komunikasi. Dengan berkomunikasi yang baik, 

maka kita dapat memberikan informasi yang dibutuhkan orang atau kelompok 

lain. Bahkan untuk kepentingan yang lebih spesifik, informasi tersebut juga dapat 

berkontribusi pada proses pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka terlihat jelas bahwa komunikasi 

sebagai elemen keempat dari 8 Kekuatan Cakra berperan penting dalam upaya 

penyampaian dan pengiriman informasi/berita/data untuk mempengaruhi 

tindakan yang akan dilakukan oleh komunikan serta mengarahkannya untuk 

memudahkan dan menyukseskan kelancaran pencapaian tujuan organisasi. 

 

Komunikasi yang Efektif dan Efisien 

Prajurit Kostrad merupakan pasukan yang dapat beradaptasi secara cepat 

dan maksimal dengan tugas dan tipologi wilayah dimana mereka diterjunkan. 

Potensi yang dimiliki oleh prajurit Kostrad harus senantiasa diasah untuk 

 
42 Drs. Tommy Suprapto,M.S. Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi. (Yogyakarta: Media 

Pressindo. 2009), hlm. 144. 
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memelihara efektivitas dan kualitasnya, khususnya kemampuan untuk berdialog, 

berdebat dan berdiplomasi. Ketiga kemampuan dasar dalam komunikasi tersebut 

saya jadikan atensi untuk dikuasai oleh seluruh prajurit di satuan jajarannya. 

Disamping itu teknik dalam berkomunikasi juga tidak kalah penting meliputi 

kemampuan dalam bertutur kata maupun mengolah kata sehingga dapat 

meyakinkan lawan bicara bahkan mampu mempengaruhi tindakan yang akan 

diambil.  

Kemampuan berdiplomasi menjadi salah satu elemen penting dalam 

proses komunikasi yang harus dikuasai oleh prajurit Kostrad, khususnya unsur 

Perwira yang seringkali ditugaskan untuk melaksanakan diplomasi mewakili 

Indonesia terkait persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kedaulatan 

wilayah dan keselamatan rakyat Indonesia. Penggunaan kekuatan militer dalam 

bentuk agresi atau invasi dapat dihindari apabila fungsi diplomasi dapat 

dilakukan secara optimal. Demikian pula sebaliknya, apabila diplomasi tidak 

berhasil mencapai suatu kesepakatan maka kerugian jiwa, kehilangan wilayah 

dan peperangan merupakan dampak nyata yang akan ditanggung oleh negara. 

 
Sumber: Pen Kostrad 

Kembangkan kemampuan komunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat 
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Orang bijak berkata, “mulutmu harimaumu”. Artinya, setiap manusia harus 

selalu waspada terhadap setiap perkataan yang akan terucap dari mulutnya. 

Bukan tidak mungkin akibat keteledoran pada saat berkomunikasi, justru akan 

menimbulkan malapetaka bak harimau yang secara tiba-tiba balik menerkam 

pawangnya.43 Untuk itu bagi prajurit Cakra agar selalu santun dan bijak di dalam 

bertutur kata, termasuk pada saat berdebat dalam suatu diskusi, diplomasi atau 

negosiasi. Diharapkan pihak lain dapat menerima dan mengakui ide/gagasan 

yang kita utarakan. 

Penjabaran kekuatan Cakra yang keempat adalah kemampuan untuk 

berdialog. Dialog adalah percakapan antara dua orang atau lebih. Dialog dapat 

diartikan juga sebagai komunikasi mendalam yang mempunyai tingkat dan 

kualitas yang tinggi, mencakup kemampuan untuk mendengarkan dan saling 

berbagi pandangan satu sama lain. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar 

dapat terselenggaranya suatu dialog antara lain:44 Pertama, Pihak yang terlibat 

dalam dialog, mengerti dan memahami dengan benar makna, maksud dan tujuan 

dari dialog itu sendiri, disertai dengan kecakapan untuk dapat melaksanakan 

dialog. Kedua, Secara keseluruhan, pelaksanaan dialog harus bersikap jujur, 

tidak manipulatif, tidak mencari kekurangan atau kelemahan rekan dialog dan 

tidak memanfaatkan topik pembahasan dialog demi keuntungan kelompok atau 

golongan tertentu. Ketiga, Menyampaikan gagasan secara baik dan jelas 

sehingga mudah dipahami serta menggunakan intonasi dan nada suara yang 

enak didengar oleh rekan dialog. Keempat, Menciptakan suasana damai dan 

tenang, jauh dari emosi dan superior. Situasi yang kondusif akan memicu pihak 

yang berinteraksi untuk berdialog secara efektif dan interaktif. Kelima, 

Mempunyai latar belakang pendidikan setaraf dengan topik yang dijadikan bahan 

dari diskusi atau dialog. Penguasaan akan materi sangat menentukan 

kelancaran dan kehikmatan jalannya dialog. Apabila prajurit Kostrad berdialog 

 
43 Erbe Sentanu. The Power Of Quantum Ikhlas For Teens. (Jakarta: Elex Media Komputindo. 

2015), hlm. 52. 
44 Hardjana Agus M. Komunikasi Intrapersonal dan Interpersonal. (Jakarta: Galeri Pustaka. 

2007), hlm. 32. 
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secara efektif dan efisien maka akan tercipta kehidupan yang penuh dengan 

kebersamaan, kedamaian dan saling menghormati di lingkungan tempat prajurit 

bermukim. 

 

Aktualisasi Komunikasi dalam Beberapa Problem Bangsa 

Pada kesempatan bertatap muka dengan prajurit, saya sering 

mencontohkan bahwa kekuatan diplomasi merupakan kekuatan yang dapat 

digunakan tanpa harus melakukan pengerahan kekuatan militer. Penyelesaian 

konflik di daerah operasi pada umumnya dilaksanakan dengan proses mediasi 

yang melibatkan beberapa pihak tertentu seperti tokoh adat, tokoh agama dan 

tokoh masyarakat untuk turut serta berdialog dalam suatu forum dalam rangka 

mencari solusi yang paling tepat dalam menyelesaikan suatu perselisihan. 

Dengan kemampuan berkomunikasi yang baik akan memudahkan prajurit 

Kostrad untuk ikut serta dalam dialog dan negosiasi di daerah penugasan demi 

terciptanya situasi yang kondusif, aman dan damai. Informasi yang diterima dari 

sumber tertentu harus diolah terlebih dahulu agar dapat diketahui derajat 

kebenarannya untuk kemudian dapat ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur 

tetap yang telah ditentukan oleh Komando Atas. 

Pendayagunaan komunikasi secara efektif telah beberapa kali 

membuahkan pencapaian yang luar biasa dalam proses negosiasi dan diplomasi 

yang melibatkan TNI dan instansi atau lembaga Negara lainnya, guna 

memperjuangkan kepentingan bangsa. Prajurit Kostrad harus terus mengasah 

kecakapan dalam berdialog, berdebat dan berdiplomasi agar senantiasa siap 

untuk mengemban tugas yang diamanahkan secara profesional.  

Prajurit Kostrad mutlak harus memiliki kecakapan untuk mengirimkan 

informasi secara cepat dan akurat, menerima serta menyaring informasi secara 

efektif dan meyakinkan orang lain dengan berbagai argumen maupun gagasan 

yang disampaikan secara terstruktur dan sistematik. Selanjutnya, prajurit Cakra 

juga harus cerdas dalam memberikan pendapatnya serta memiliki kecakapan 

yang memadai untuk berdiplomasi demi kepentingan organisasi, bangsa dan 
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negara. Delapan kekuatan Cakra merupakan panduan bagi prajurit Kostrad 

dalam menjalankan tugas dan kewajibannya guna mewujudkan visi organisasi. 

 

Komunikasi Sosial sebagai Landasan Operasional Prajurit 

Kostrad dalam Kehidupan Sehari-hari 

Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) telah mencanangkan program 

komunikasi sosial (Komsos) sebagai salah satu metode komunikasi yang dapat 

diterapkan di satuan sebagai upaya untuk mewujudkan kemanunggalan TNI 

dengan rakyat. Pada program yang sangat efektif ini, saya berusaha 

memanfaatkan momentum dengan menyusun suatu pedoman bagi prajurit 

Kostrad yang disebut dengan 8 kekuatan Cakra. Salah satu poinnya 

menyebutkan secara eksplisit tentang peran vital dari komunikasi diberbagai 

sendi kehidupan prajurit. Komunikasi sosial dilaksanakan secara kontinyu oleh 

prajurit Kostrad, dengan melibatkan peran aparat teritorial baik Forkopimda, 

tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama di wilayah binaannya. Dalam 

kegiatan Komsos ini, dilaksanakan pertukaran informasi dan penyamaan 

pemahaman, demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Proses 

komunikasi sosial dilakukan prajurit pada kesehariannya bergaul dalam 

bermasyarakat, maupun dalam penugasannya melalui kegiatan anjangsana dan 

silaturahmi dengan memperhatikan etika dan norma-norma yang berlaku 

sehingga terjalin interaksi dan hubungan yang baik antara prajurit dengan 

masyarakat pada lingkungannya. Apabila prajurit peka mencermati semua itu, 

mereka akan menemukan sahabat karib, mendapatkan informasi, mendapatkan 

pengetahuan, menemukan peluang dan permasalahan serta solusinya. Dengan 

komunikasi yang baik, akan melahirkan hubungan yang lebih erat, menjalin 

persahabatan, saling asah, saling asih, saling asuh, dan mewangi, menjalin 

keterbukaan, saling menghargai dan menghormati, jujur dan mencerminkan 

keikhlasan tanpa berprasangka. 
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Sumber: Pen Kostrad 

Komunikasi efektif membantu mencerdaskan kehidupan bangsa  

 

Komunikasi efektif akan terwujud apabila pesan (message) diterima dan 

dimengerti oleh komunikan sebagaimana yang dimaksud oleh komunikator. 

Pesan ditindaklanjuti dengan perbuatan oleh penerima pesan dan tidak ada 

hambatan untuk hal itu.45 Untuk dapat sampai pada tahap tersebut, maka 

diperlukan pemahaman yang komprehensif tentang pemanfaatan jenis 

komunikasi (verbal atau nonverbal), menjadi pendengar yang baik (active 

listener), adanya penghambat proses komunikasi (noise), pemilihan alat 

penyampaian pikiran/gagasan/pendapat yang tepat (channel) dan mengenal 

teknik mengekspresikan perasaan dan emosi. Agar proses komunikasi yang 

dilakukan oleh prajurit Kostrad efektif dan efisien maka dalam penyampaian 

pesan harus bersifat informatif (menerangkan) dan edukatif (mendidik). Informasi 

meliputi data yang telah diolah berdasarkan fakta-fakta untuk meningkatkan 

pengetahuan seseorang yang menerima data tersebut sehingga dapat dijadikan 

pertimbangan dalam membuat suatu keputusan. Komunikasi tidaklah sekedar 

 
45 Fiona Elsa Dent dan Mike Brent. Latihan Singkat Tangkas Memengaruhi dan Berkomunikasi 

Efektif. (Jakarta: Penerbit Serambi. 2006), hlm. 2. 
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sebuah proses pengiriman dan penerimaan pesan namun juga mencakup derajat 

informasi yang wajib mengandung konten bersifat mendidik, memberikan 

pelajaran dan amanah. 

 
Komunikasi dengan Empati dan Relevansinya Terhadap 

Spektrum Tugas Prajurit Cakra 

Komunikasi dengan empati (Synergize) sangat relevan untuk diterapkan 

pada spektrum tugas dan ancaman yang dihadapi oleh prajurit Kostrad. 

Komunikasi ini menciptakan interaksi yang membuat satu pihak memahami 

sudut pandang pihak lainnya. Komunikasi dengan empati dijadikan sarana untuk 

menghapus salah persepsi antara 2 pihak yang melakukan interaksi. Agar 

komunikasi ini dapat terjalin dengan baik maka perlu dipedomani beberapa hal, 

antara lain sikap sabar untuk tidak memotong pembicaraan, sikap tenang 

meskipun menangkap emosi yang cukup kuat, sikap penuh pengertian dan 

bersikap bebas prasangka atau tidak evaluatif kecuali jika sangat diperlukan46.  

Oleh karena itu kemampuan setiap prajurit Kostrad menjalin komunikasi 

adalah sebuah keniscayaan dalam setiap perencanaan pelaksanaan tugas yang 

menjadi tanggung jawabnya. Khususnya di era globalisasi saat ini dengan 

perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, tidak ada lagi batas antara 

militer dan sipil. Segala bentuk kegiatan mulai dari latihan, tugas operasi dan 

sosial kemasyarakatan hendaknya dikomunikasikan kepada Instansi lain yang 

terkait dengan baik. Hal ini menjadi sebuah bukti penting bahwa komunikasi awal 

tentang suatu bentuk kegiatan, sesuai peran fungsi masing-masing 

diinformasikan secara transparan guna menghindari perbedaan persepsi, 

bahkan persaingan yang akhirnya akan menghambat pelaksanaan tugas pokok. 

Selanjutnya ditinjau dari tipe komunikasi dengan berbasis empati seperti 

penjelasan di atas, sangat ideal untuk diterapkan oleh prajurit Cakra dalam 

mengamalkan 8 kekuatan Cakra dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara. Secara etimologi, empati memiliki makna kemampuan seseorang 

untuk mengetahui apa yang dialami orang lain, pada saat tertentu dari sudut 

 
46 Sumartono. Komunikasi Kasih Sayang. (Jakarta: Elex Media Komputindo. 2004), hlm. 118. 
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pandang dan perspektif orang lain tersebut. Dengan menguasai kemampuan 

komunikasi ini maka prajurit Kostrad diharapkan mampu mengetahui dan 

membaca situasi saat berdialog/berdiskusi/berdebat guna merumuskan 

ide/gagasan yang paling ideal agar dapat mempengaruhi orang lain sehingga 

mengikuti apa yang kita kehendaki, demi tercapainya tujuan organisasi. Setiap 

Prajurit harus mampu membangun komitmen dalam proses komunikasinya, 

bersifat persuasif namun memberikan tekanan yang mengikat terhadap 

kesepakatan yang telah dibangun bersama berlandaskan musyawarah dan 

mufakat. Selanjutnya, juga harus mampu meyakinkan orang lain melalui 

komunikasi dialog dua arah, berdebat, berdiskusi dan berdiplomasi untuk 

menyampaikan pesan, pendapat serta gagasan yang membangun dalam setiap 

pelaksanaan tugasnya. 
 

 

Prajurit Cakra yang Adaptif dengan Perkembangan Teknologi 

Informasi 

Saat ini kita hidup di era revolusi industri 4.0 dimana proses otomatisasi 

sistem produksi dengan memanfaatkan teknologi dan big data. Digitalisasi 

disegala sektor kehidupan berbangsa dan bernegara mulai terasa sejak kita 

memasuki abad 21 ini dan akan terus berlanjut sampai dengan beberapa dekade 

mendatang. Dampaknya, prajurit Kostrad dituntut mampu beradaptasi dengan 

cepat dan tepat terhadap perkembangan teknologi informasi nasional, regional 

dan global. Sebagai bagian dari masyarakat, prajurit Cakra harus mampu 

menjadi Agent of Change bagi kerabat maupun orang disekitarnya. Hal ini dapat 

diwujudkan dengan menggunakan media sosial (Medsos) secara bijak dan tepat 

sasaran serta tidak melibatkan diri pada tindakan-tindakan penyebaran informasi 

bohong (Hoax) dan ucapan kebencian (Hate Speech).  

Penguasaan teknologi dan informasi di era globalisasi ini menjadi suatu 

keharusan bagi seluruh prajurit Kostrad agar dapat beradaptasi dengan 

perkembangan lingkungan sekitarnya. Pada masa kini perkembangan informasi 

dan teknologi berpacu dengan cepat seiring dengan transformasi paradigma di 

kalangan generasi milenial. tidak terkecuali prajurit Kostrad sebagai bagian 
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komponen bangsa. Pola pikir konvensional tidak sepenuhnya lagi ideal sehingga 

harus dikolaborasikan dengan pemikiran yang modern serta berbasis informasi 

dan teknologi (IT). Oleh karena itu perlu adanya pembelajaran dan pembekalan 

kepada seluruh prajurit di satuan jajaran Kostrad tentang kemampuan dasar 

mengoperasionalkan perangkat berbasis IT. Untuk mengolah data mentah/awal 

yang diterima dari informan, kemudian dilanjutkan kepada komunikan. Dengan 

penguasaan IT yang mumpuni diharapkan Prajurit Kostrad mampu berperan 

sebagai fasilitator yang dapat memberikan kemudahan kepada orang 

disekitarnya. Selanjutnya, juga diharapkan sebagai motivator yang senantiasa 

mendorong atau memotivasi orang lain untuk terus melakukan hal-hal yang 

positif untuk kemajuan bangsa. Dan yang terakhir, sebagai inovator dengan 

memberikan ide, gagasan serta metode baru sebagai langkah awal demi 

perubahan ke arah yang lebih baik. 

 

Hambatan dalam Berkomunikasi  

Kelangsungan komunikasi tidak selalu berjalan lancar sesuai dengan 

harapan. Hambatan-hambatan dalam komunikasi kerap kali ditemui ketika 

komunikator dan komunikan melaksanakan interaksi. Hal ini berdampak 

terhadap efektivitas dan derajat kualitas komunikasi tersebut sehingga akan 

menghasilkan suatu output yang tidak sesuai dengan ekspektasi47. Hambatan 

tersebut dapat berupa hambatan personal yang meliputi karakter atau 

kepribadian dari pihak-pihak yang berkomunikasi. Disamping itu juga terdapat 

hambatan kultural (budaya) yang meliputi perbedaan latar belakang budaya 

misalnya perbedaan bahasa, kepercayaan dan keyakinan. Hambatan dari aspek 

fisik dapat berupa gangguan kesehatan maupun gangguan sinyal yang 

mempengaruhi kinerja alat komunikasi. Selain itu, hambatan lingkungan yang 

meliputi latar belakang tempat terjadinya interaksi antara komunikator dan 

komunikan. Contohnya lingkungan yang terlalu ribut dapat mengganggu proses 

komunikasi. 

 
47 Richard West dan Lynn H Turner. Pengantar Teori Komunikasi (analisis & aplikasi). (Jakarta: 

Penerbit Salemba Humanika. 2008), hlm. 41. 
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BAB VII 

KEKUATAN CAKRA 5 : KESIAGAAN 

 

 

KESIAGAAN BELA DIRI  

YANG MAMPU MELUMPUHKAN LAWAN 

 

 
 

Dipengaruhi oleh : Cakra Dasar / Alat Vital. 

Kelenjar yang bekerja : Adrenals dan Suprarenals. 

Organ yang berperan : Pangkal paha dan kaki.  

Fungsi  : Survival, gaya hidup yang mengutamakan   

  energi fisik. 

 

Kekuatan kesiagaan seseorang memiliki korelasi erat dengan Cakra 

Dasar (Muladhara)48 dalam teori pernafasan Yoga. Cakra ini merupakan pusat 

energi dari tubuh fisik, kehidupan materi dan keinginan untuk hidup. Cakra dasar 

yang aktif akan menjadikan seseorang cenderung hidup dengan penuh 

semangat dan penuh motivasi, sehingga selalu siaga dalam menghadapi segala 

hal dalam kehidupan, terutama kesiagaan yang disertai dengan kemampuan 

bela diri yang dapat melumpuhkan lawan. 

 
48 Patricia, Op. Cit., hlm. 88. 
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Pada Bab sebelumnya, kita telah membahas bahwa komunikasi memiliki 

tujuan yang sangat luas. Diantaranya untuk mendapatkan informasi yang akurat 

dan tepat waktu. Berbagai informasi yang akurat dan tepat dibutuhkan untuk 

membuat sebuah analisa dalam rangka menyusun konsep operasi. Sebagai 

contoh ketika kita mendapatkan informasi yang akurat bahwa musuh sedang 

menyiapkan suatu rencana invasi, maka dengan segera kita harus membuat 

analisa dan langkah antisipasi menghadapinya. Kita dapat menggagalkan niat 

musuh untuk bertempur secara fisik dengan kekuatan niat, sikap dan perilaku, 

pancaran mata serta komunikasi, tetapi dengan tidak mengesampingkan 

kesiapsiagaan sehingga apabila kita diserang tetap tidak terdadak. prajurit 

Kostrad harus selalu siaga, harus selalu waspada, harus selalu siap sedia untuk 

menyikapi setiap perkembangan situasi yang ada. Kesiagaan sangat penting 

agar kita tidak pernah terdadak dalam menghadapi segala kemungkinan yang 

terjadi. Seorang prajurit tidak boleh terdadak, bahkan setiap orang atau siapapun 

itu, tidak boleh terdadak, karena terdadak adalah penderitaan. Terdadak adalah 

suatu kehancuran yang tidak boleh terjadi pada diri kita karena setiap orang yang 

terdadak pasti akan panik dan kacau. 

Ketika terdadak, kehancuran merupakan sebuah keniscayaan yang pasti 

akan terjadi, karena orang yang terdadak tidak akan siap untuk mengatasi 

sesuatu yang dinamikanya begitu cepat. Disinilah kita perlu melaksanakan 

latihan. Agar tidak terdadak, kita harus siap sedia, kita harus siaga! Pada kondisi 

kesiagaan inilah, kita memerlukan keterampilan beladiri, kemampuan bertempur 

baik hubungan kesatuan maupun perorangan, baik dengan senjata maupun 

tangan kosong. Ketika kita sudah menguasai dan terampil melaksanakan segala 

kemampuan tersebut, kita akan tenang dalam menghadapi musuh. Namun, jika 

musuh masih bisa ditundukkan dengan kekuatan niat kita atau dilumpuhkan 

dengan kekuatan sikap dan perilaku kita atau diluluhkan dengan kekuatan 

pancaran mata kita atau ditaklukkan dengan kekuatan komunikasi kita, maka kita 

tidak perlu menggunakan kekuatan fisik. Tetapi, jika musuh tetap menyerang dan 

melawan, maka dengan kesiagaan, kita harus bisa melumpuhkannya dalam 3 

gerakan bela diri Cakra. 
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Definisi Kesiagaan 

Secara umum, pengertian dari kesiagaan atau kesiapan merupakan 

sesuatu yang menyatakan tindakan, keberadaan dan pengalaman atau 

pengertian dinamis lainnya. Sedangkan kewaspadaan merupakan sikap mental 

seseorang yang selalu siap menghadapi segala macam ancaman, tantangan, 

hambatan dan gangguan yang mungkin timbul setiap saat. Kesiagaan bisa 

diartikan sebagai kesiapan. Menurut Slameto, kesiapan adalah seluruh kondisi 

seorang yang membuat siap untuk memberikan respon atau jawaban dengan 

cara tertentu terhadap suatu situasi.49 Sedangkan menurut Dalyono, kesiapan 

adalah kemampuan yang baik secara fisik dan mental.50 Kesiapan fisik berarti 

tenaga yang cukup dan kesehatan yang baik, sementara kesiapan mental berarti 

memiliki minat dan motivasi yang cukup untuk melakukan suatu kegiatan. Dari 

beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kesiagaan atau kesiapan 

dalam menghadapi ancaman adalah pondasi awal bagi tercapainya suatu tujuan 

tertentu. 

 

 
Sumber: Pen Kostrad 

Prajurit Kostrad senantiasa siaga mengawal kedaulatan NKRI 

 

 
49 Drs. Slameto. Belajar & Faktor-Faktor Mempengaruhi. (Jakarta: Rineka Cipta. 2010), hlm. 13. 
50 Dalyono. Psikologi Pendidikan. (Jakarta: Rineka Cipta. 2005), hlm. 52. 
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Faktor yang Mempengaruhi Kesiagaan dan Kesiapan 

Kesiagaan dan kesiapan menjadi keharusan bagi prajurit dan kesatuan 

jajaran Kostrad untuk mampu memprediksi dan mengantisipasi setiap 

perkembangan situasi lingkungan setiap saat. Kesiagaan dan kesiapan memiliki 

arti kewaspadaan pada dirinya, agar setiap prajurit dan Kesatuannya tidak 

sampai terdadak. Karena akibat yang diderita dari suatu pendadakan adalah 

kehancuran, kepanikan dan penderitaan yang perlu segera disikapi dan 

diantisipasi sedini mungkin. Dikenal dalam istilah militer sebagai Perkiraan 

Keadaan Taktis (PKT) dan Perkiraan Keadaan Medan (PKM) yang muncul 

secara responsif pada diri setiap prajurit sebagai naluri tempur. 

Setiap orang yang memiliki kesiapan dalam menghadapi ancaman yang 

akan dihadapi memiliki faktor yang berpengaruh. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi adalah kondisi fisik, mental dan emosional. Sedangkan menurut 

Dalyono (2005:55) kesiapan terbagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal.51 Faktor internal meliputi inteligensi, bakat dan motivasi. Sedangkan 

eksternal meliputi alam, perkembangan zaman serta lingkungan sekitarnya. Apa 

penyebab kesiagaan yang muncul pada seseorang? Penyebabnya adalah 

ancaman, kondisi pribadi yang tidak siap, serta mempunyai pengalaman atas 

kejadian tertentu.  

Sebagai contoh implementasi kesiagaan ketika seseorang memasuki 

suatu daerah yang baru, pada saat itulah kesiagaan muncul sebagai bentuk 

respon pribadinya untuk dapat beradaptasi secara cepat. Dari kejadian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa kesiagaan timbul karena ada respon seseorang ketika 

memasuki wilayah/daerah yang baru. Respon atau kesadaran muncul sebagai 

reaksi otak saat kemungkinan ancaman bahaya itu terjadi pada saat kita 

memasuki daerah baru. Dalam istilah kesehatan “Wakefulness” yang berarti 

kesiagaan atau keterjagaan yang memiliki definisi teoritis sebagai suatu proses 

 
51 Ibid., hlm. 55. 
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kontinum dari tidur hingga terjaga52. Aplikasi yang diharapkan adalah setiap 

orang harus selalu tanggap dengan perubahan situasi yang terjadi. Berdasarkan 

beberapa pendapat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan dalam 

menghadapi ancaman, tantangan serta risiko yang akan dihadapi seseorang, 

tidak hanya berasal dari luar individu (faktor eksternal), akan tetapi dipengaruhi 

oleh faktor yang berasal dari dalam diri individu (faktor internal).  

Dari banyak faktor- faktor yang mempengaruhi kesiapan seseorang dalam 

menghadapi ancaman secara khusus, dapat disimpulkan bahwa faktor fisik, 

mental, emosional, kebutuhan dan pengetahuan sangat berpengaruh terhadap 

seseorang dalam menghadapi suatu ancaman. Kondisi fisik yang dimaksud disini 

misalnya kondisi fisik yang temporer dan yang permanen (keadaan, alat indra, 

cacat tubuh dan lain-lain). Kondisi mental menyangkut kecerdasan, dimana 

seseorang yang dalam kategori di atas normal memungkinkan untuk 

melaksanakan tugas-tugas yang lebih berat. Seseorang yang cerdas memiliki 

kepercayaan yang kuat serta memiliki fungsi untuk membantu seseorang 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kondisi emosional juga 

mempengaruhi kesiapan untuk berbuat sesuatu dan itu akan berpengaruh 

terhadap kesiapan menghadapi ancaman yang sedang terjadi. Kondisi 

emosional ini mencakup perasaan tegang, konflik, cemas dan lain-lain. 

Kebutuhan disini adalah kebutuhan untuk mendorong usaha. Kebutuhan yang 

disadari mendorong usaha/membuat seseorang siap untuk berbuat, sehingga 

jelas adanya hubungan dengan kesiapan. Pengetahuan merupakan hasil dari 

“tahu” dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek 

tertentu, melalui panca indra manusia seperti penglihatan, pendengaran, 

penciuman, perasaan dan perabaan (Notoatmodjo, 2003)53. 

  

 
52 Joan Marques. Leadership and Mindful Behavior: Action, Wakefulness and Business. (United 

States: Palgrave Macmillan. 2014), hlm. 37. 
53 Notoatmojo, Soekidjo. Pendidikan dan Perilaku kesehatan. (Jakarta: Rineka. 2003), hlm. 89. 
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Selalu Menjaga Kesiapan dan Kesiagaan Belajar dari Karakter 

Harimau 

Sumber:https://www.liputan6.com/global/read/3856502/potret-empat-anak-harimau-sumatera-yang-lahir-di-kebun-binatang-jerman# 

Selain sorot mata yang berwibawa, harimau juga  

memiliki karakter kesiagaan dan kewaspadaan yang tinggi 

 

Membahas tentang kesiapsiagaan dalam 8 Kekuatan Cakra, saya 

menemukan banyak sekali pelajaran berharga yang dapat dipetik dari karakter 

seekor harimau yang dapat dijadikan inspirasi dalam mengimajinasikan konsep 

kesiapsiagaan bagi seorang prajurit. Karakter-karakter yang ada pada Harimau 

antara lain: Pertama, Sikap, perilaku serta sosok penampilannya yang pendiam, 

tenang, tidak banyak tingkah, ditambah dengan postur badan yang besar dan 

kokoh, dilengkapi dengan senjata yang melekat pada dirinya berupa kuku, 

rahang dan taring yang kuat sehingga memancarkan aura angker yang penuh 

kharisma. Kharisma ini dapat merontokkan nyali setiap lawan yang memiliki niat 

jahat kepadanya. Maka setiap prajurit Kostrad hendaknya mengadopsi dari 

kharisma harimau ini dalam sikap, perilaku dan penampilannya. Sehingga dapat 

meruntuhkan niat setiap orang yang ingin berbuat tidak baik kepadanya. Namun 

dibalik itu, setiap prajurit juga harus menyiapkan senjata yang selalu melekat 
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pada dirinya berupa beladiri yang ampuh untuk melumpuhkan lawan yang tetap 

memaksakan diri ingin mencelakainya, sebagaimana harimau memiliki cakar, 

rahang, taring dan otot yang kuat untuk melindungi dirinya. Inilah konsep awal 

dari kesiagaan. Kita harus memiliki upaya preventif, dengan tetap membina 

kesiagaan bila sewaktu-waktu dibutuhkan langkah-langkah represif/penindakan. 

Kedua, Sorot mata yang tajam dan berwibawa. Apabila kita mengamati 

secara mendalam tatapan mata seekor harimau, maka kita dapat merasakan 

bahwa tatapan mata harimau seolah “berbicara”, terutama ketika berhadapan 

dengan hal baru dan asing bagi mereka. Tidak seperti tatapan kosong orang 

yang sedang melamun, mata harimau seolah sedang mengamati dan menyelidiki 

apa saja yang dilihatnya. Seolah-olah dia tidak pernah berhenti membaca setiap 

obyek yang dilihatnya, lalu memikirkan dengan penuh selidik, “Apa itu? Apakah 

membahayakan diriku? Apakah yang bisa kulakukan? Apakah bisa kuterkam, 

kujadikan mangsa atau apa yang harus aku perbuat?” dan berbagai pertanyaan 

kritis lainnya. Namun di sisi lain, jika mereka dalam keadaan tenang, seperti saat 

bercengkerama dengan keluarganya, menatap anak-anaknya dan kawanannya, 

maka sorot mata yang teduh, penuh kasih sayang, keakraban dan mengayomi 

terpancar dari matanya. Sehingga tidak heran jika di berbagai kebun binatang 

dan taman satwa, harimau dijadikan icon untuk foto bersama, seolah mereka 

adalah makhluk lucu, ramah, menggemaskan dan menyenangkan setiap orang 

yang mengelus dan membelainya. Terkadang mereka juga menunjukkan 

ekspresi manja dengan penuh keakraban. Karakter inilah yang hendaknya bisa 

dicontoh oleh setiap prajurit. Adakalanya harus memancarkan sorot mata yang 

tajam sebagai bentuk bargaining power, kadang harus memancarkan sorot mata 

yang teduh dan menyejukkan, kadang harus memancarkan kewibawaan dan 

keangkeran untuk menunjukkan keseriusan, kadang harus memancarkan sorot 

mata yang mengayomi dan melindungi, kadang memancarkan sorot mata yang 

penuh selidik membaca situasi, serta berbagai ekspresi lain yang penuh arti dan 

seolah berbicara. Semua tergantung pada kondisi dan situasi yang sedang 

dihadapinya. 
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Ketiga, Harimau memiliki suara auman yang keras dan menyeramkan. 

The National Geographic melansir bahwa auman harimau bisa terdengar sampai 

radius 3 km.54 Ini merupakan suatu bentuk sarana komunikasi yang efektif untuk 

menunjukkan eksistensinya kepada makhluk lain. Suara yang keras itu, 

terkadang membuat satwa lain, bahkan manusia sekalipun, menjadi takut untuk 

mendekat ke daerah tersebut dan berusaha menghindarinya. Namun, tidak 

seperti burung yang setiap saat berkicau tanpa henti. Harimau hanya sesekali 

saja mengeluarkan aumannya, seolah dia adalah sosok dingin yang tidak banyak 

bicara, tetapi ketika sekali bicara membuat takut makhluk di sekitarnya. Demikian 

pula hendaknya sifat itu ditiru oleh setiap prajurit. Sedikit bicara, banyak bekerja, 

jago perang serta jago menundukkan lawan. Sehingga ketika sesekali bicara, 

maka suaranya dihormati dan disegani orang yang mendengarnya. 

Keempat, Kecekatannya dalam bergerak. Samuel Markings dalam 

sciencing.com menyatakan, meskipun dengan berat hingga ratusan kilogram, 

harimau mampu bergerak dengan kecepatan maksimum 65 km/jam, walau 

kecepatan maksimum itu hanya bertahan dalam jarak pendek. Mereka dapat 

melompat hingga sejauh 10 meter.55 The animal files juga mencatat data bahwa 

harimau dewasa memiliki panjang badan hingga 2,8 meter dengan tinggi bahu 

hingga 110 cm.56 Dari keterangan di atas, kita dapat memvisualisasikan bahwa 

harimau dengan badannya yang berat dan kokoh, tidak kehilangan kelincahan 

dan kecepatannya. Memang, mamalia yang diakui tercepat didunia adalah 

cheetah,57 namun dia tidak memiliki badan seberat, sebesar dan sekokoh 

harimau. Dari membaca dan menganalisa karakter harimau inilah, setiap prajurit 

dapat mengambil hikmah dan filosofi kecekatan, kesigapan dan kekuatan 

 
54 Julie Erikania. Harimau-harimau yang Masih Bertahan Hidup di Bumi. National Geographic 

Indonesia. https://nationalgeographic.grid.id/read/13308067/harimau-harimau-yang-masih-
bertahan-hidup-di-bumi?page=2. 2017. Akses pada 17 Oktober 2019. 

55 Samuel Markings. How Fast Does a Tiger Run?. Sciencing. https://sciencing.com/how-fast-
does-tiger-run-4690011.html. 2018. Akses pada 17 Oktober 2019. 

56 The Animal Files. Tiger. http://www.theanimalfiles.com/mammals/carnivores/tiger.html. Akses 
pada 17 Oktober 2019.  

57 Syde’s, C. Cheetah, Jaguar, Leopard, Lion, or Tiger - Which is fastest?. https://csydes. 
fandom.com/wiki/Cheetah,_Jaguar,_Leopard,_Lion,_or_Tiger_-_Which_is_fastest%3F. 
Akses pada 17 Oktober 2019.  

https://sciencing.com/how-fast-does-tiger-run-4690011.html
https://sciencing.com/how-fast-does-tiger-run-4690011.html
http://www.theanimalfiles.com/mammals/carnivores/tiger.html
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harimau dalam bergerak. Prajurit harus memiliki badan yang kekar, besar dan 

kokoh, namun tidak kehilangan kecepatan dan elastisitas ototnya dalam 

bergerak. 

Kelima, Harimau merupakan mamalia pemburu terkuat di dunia. Dalam 

sebuah artikelnya tentang makhluk terkuat di bumi, diukur dari rasio 

perbandingan dengan berat badannya, The Telegraph mencatat bahwa harimau 

merupakan mamalia omnivora terkuat yang dapat membawa mangsa yang 2 kali 

lebih berat dari berat badannya. Pukulan kaki depan harimau cukup kuat untuk 

menghancurkan tengkorak seekor sapi.58 Sedangkan Dr. Fayrer dalam sebuah 

ulasan menyampaikan hasil penelitiannya bahwa harimau lebih kuat daripada 

singa. Dia telah membuktikan bahwa kekuatan tungkai depan singa hanya 69,9% 

dari harimau. Sedangkan kekuatan kaki belakangnya hanya 65,9% dari 

harimau.59 Dari data di atas, setiap prajurit hendaknya dapat mengambil karakter 

kekuatan fisik harimau, baik dari segi kekuatan dalam hal mengangkat beban, 

memukul, menendang dan berlari. 

Keenam, Kesenyapannya dalam bergerak. ”Silent Killer” atau pembunuh 

senyap, itulah julukan yang diberikan Artamus bagi harimau60. Dalam artikelnya, 

Artamus menyampaikan dengan dilengkapi data visual, bagaimana tahapan 

seekor harimau dalam menyergap dengan cepat dan senyap seekor mangsanya. 

Dengan ciri khas beraksi sendirian, seekor harimau lebih nyaman bergerak 

secara senyap membuntuti mangsanya lalu menyergap dari jarak dekat secara 

cepat. Artamus menambahkan, meskipun mangsa itu dapat menangkap samar 

aroma harimau di sekitarnya, namun dia tidak akan mampu memastikan dimana 

kedudukannya dan dari arah mana pemburu itu akan menerkam dirinya. Harimau 

umumnya mengendap senyap hingga jarak 20 meter sebelum memutuskan 

 
58 Martin Harvey. The strongest living land creatures on Earth, measured by their power to weight 

ratio. The Telegraph. https://www.telegraph.co.uk/news/earth/earthpicturegalleries/7521275/ 
The-strongest-living-land-creatures-on-Earth-measured-by-their-power-to-weight-ratio.html? 
image=6. Akses pada 17 Oktober 2019.  

59 Samuel Haughton. The Strength of the Lion and the Tiger. Nature, International Journal of 
Science. https://www.nature.com/articles/012495b0. 1875. Akses pada 17 Oktober 2019.  

60 Artamus. Going For The Kill. http://www.artamus.se/tiger/tigers-killer.html. Akses pada 17 
Oktober 2019.  

https://www.telegraph.co.uk/news/earth/earthpicturegalleries/7521275/%20The-strongest-living-land-creatures-on-Earth-measured-by-their-power-to-weight-ratio.html?%20image=6
https://www.telegraph.co.uk/news/earth/earthpicturegalleries/7521275/%20The-strongest-living-land-creatures-on-Earth-measured-by-their-power-to-weight-ratio.html?%20image=6
https://www.telegraph.co.uk/news/earth/earthpicturegalleries/7521275/%20The-strongest-living-land-creatures-on-Earth-measured-by-their-power-to-weight-ratio.html?%20image=6
https://www.nature.com/articles/012495b0
http://www.artamus.se/tiger/tigers-killer.html
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untuk berlari cepat beberapa langkah lalu melompat dari arah samping dan 

menjatuhkan mangsanya. Karakter kemampuan ini, sangat penting dikuasai oleh 

seorang prajurit Kostrad terutama pasukan Raider dan Intai tempurnya. 

Ketujuh, Pendadakan dan keakuratan. Melanjutkan uraian di atas, lebih 

jauh Artamus menjelaskan bahwa tahapan seekor harimau dalam menangkap 

mangsanya ketika sudah dalam jarak sergap adalah mendadaknya dengan cepat 

dan segera menggigit leher mangsa untuk memutuskan sumsum tulang 

belakangnya. Pendadakan itu bertujuan agar mangsa menjadi gopoh dan tidak 

tahu harus bergerak cepat kearah mana untuk meloloskan diri. Kesalahan 

langkah ini yang dimanfaatkan harimau untuk mencapai posisi samping dan 

secara cepat dan tepat menyasar bagian leher. Tungkai depan, biasanya 

digunakan untuk mendekap tubuh mangsa dan memastikan rahangnya dengan 

mudah menggapai dan menggigit bagian leher mangsa. Ini merupakan sebuah 

teknik melumpuhkan lawan yang sangat cepat dan tepat prosesnya, sehingga 

sudah dapat dipastikan bahwa mangsanya tidak akan bisa selamat dari 

serangan. Karakter pendadakan dan keakuratan ini sangat penting diadopsi oleh 

setiap prajurit, khususnya Kostrad. Bagaimana seorang prajurit dapat mengunci 

lalu melumpuhkan musuhnya secara cepat dan akurat pada titik-titik rawan 

anatomi tubuh lawannya. 

Kedelapan, Harimau merupakan binatang yang penuh kesiagaan dan 

kewaspadaan. Karakter ini didukung oleh kekuatan daya imajinasi harimau yang 

tidak banyak orang berkeinginan untuk membahasnya. Padahal, bagi saya, 

bahasan ini merupakan suatu obyek menarik dari seekor harimau yang justru 

banyak orang skeptis terhadapnya. Dalam buku berjudul “Kisah 1001 Fakta 

Sains Tersuper di Dunia”61, saya mendapat beberapa informasi yang sangat 

menarik tentang seekor harimau, antara lain: a) memiliki memori jangka pendek 

30 kali lebih kuat dari manusia; b) berat otak 300 gram, sebanding dengan otak 

simpanse dan merupakan otak terbesar karnivora selain beruang kutub; c) tidak 

 
61 Nia Kamaladewi. Kisah 1001 Fakta Sains Tersuper di Dunia. (Jakarta: Grasindo. 2013),          

hlm. 45.  
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takut air dan mampu berenang puluhan kilometer untuk berburu; d) kecekatan 

bergerak yang luar biasa, sebagaimana yang sudah kita bahas di atas; e) 

kekuatan kaki dan cakar yang merupakan spesifikasi khususnya, seperti yang 

telah kita bahas; f) harimau memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu 

beradaptasi dengan terhadap hewan buruannya. Misalnya, ketika berburu rusa, 

maka dia akan menargetkan lehernya. Namun, saat menyerang buaya, dia akan 

menggigit bagian terlunak yaitu perutnya; g) air liurnya merupakan antiseptik 

yang dapat membunuh kuman dan menyembuhkan lukanya; dan terakhir i) 

harimau memiliki lidah yang besar dan unik. Lidah harimau memiliki banyak 

fungsi, ia dapat digunakan sebagai tangkupan air saat dia minum dan berfungsi 

sebagai sisir saat menjilati bulunya. Dari beberapa fakta unik tersebut, saya 

dapat menangkap bahwa harimau merupakan sosok hewan pemburu dengan 

tingkat kecerdasan yang tinggi. Dia dapat memahami dengan baik seluruh 

potensi dirinya, lalu mengolahyudhakan kemampuan tersebut pada situasi 

keadaan medan dan sasaran buruannya. Naluri membunuhnya sebagai seekor 

karnivora besar, telah menuntunnya untuk mendapatkan logika yang paling 

efektif dan efisien dalam menentukan langkah-langkah ofensif dan defensif 

sebagai bentuk kesiagaan dan kewaspadaannya. Jika seekor harimau mampu 

meledakkan seluruh potensi dirinya hanya dituntun oleh naluri membunuhnya. 

Maka, sudah seyogyanya manusia yang telah diberikan akal pikiran yang 

sempurna lebih dapat meledakkan seluruh potensi dirinya dituntun oleh hati 

nurani yang bersih untuk selalu bersikap baik, ramah, sopan, namun tidak 

meninggalkan kesiagaan dan kewaspadaannya. 

 

Hubungan Antara Kesadaran dan Naluri Terhadap Kesiagaan 

Prof. Dr. Nur Syam, M.Si menyebutkan bahwa kesiapan dan 

kewaspadaan merupakan kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi seseorang 

dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya gangguan, bencana dan hal-
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hal yang disebabkan karena ulah manusia62. Dari pengertian di atas 

menerangkan bahwa kenapa manusia memiliki kesiagaan dan kewaspadaan 

pada dirinya. Karena kesiagaan itu muncul dari kesadaran dan naluri yang sudah 

terlatih untuk menghadapi suatu ancaman, gangguan dan bahaya. Akan tetapi 

penggunaan pada setiap kondisi di dalam kehidupan sehari-hari berbeda satu 

sama lainnya. Hal ini tergantung dari pola pikir dan serta naluri yang dimiliki 

seseorang berbeda. Pengalaman seseorang dengan peristiwa-peristiwa yang 

pernah dialami, salah satu penyebab kesiagaan dan kewaspadaan muncul 

secara refleks dan muncul karena proses trauma dari peristiwa tersebut. 

Munculnya kesiagaan secara tidak terduga (refleks) akibat melihat, mendengar 

dan merasakan peristiwa itu, akan terulang bahkan terjadi. Sedangkan 

kesiagaan yang muncul dari proses trauma adalah kesiapan yang terbentuk 

setelah peristiwa itu terjadi, sehingga terbentuk keyakinan dan hasrat agar 

kejadian yang sama tidak terulang lagi. 

 

Kesiagaan Prajurit Kostrad dalam Menghadapi Ancaman 

Kesiagaan dan kewaspadaan merupakan kesadaran yang timbul dari 

dalam diri seseorang ketika rasa nyaman pada dirinya yang diikuti perubahan 

situasi yang mengancam orang tersebut dalam keadaan bahaya. Pentingnya 

kesiagaan dan kewaspadaan bagi prajurit Kostrad di dalam melaksanakan 

kedinasan, kehidupan bermasyarakat serta pelaksanaan tugas operasi. 

Kesiagaan dan kesiapan dapat digolongkan dalam beberapa kategori, yaitu: 

Pertama, kesiapan mental adalah kondisi kepribadian prajurit secara 

keseluruhan. Kondisi kesiapan mental merupakan hasil tumbuh kembang 

sepanjang hidup prajurit itu sendiri dan diperkuat oleh pengalaman sehari-hari. 

Kedua, kesiapan diri adalah terbangunnya kekuatan yang dipadu dengan 

keberanian fisik dalam diri prajurit serta berakal sehat sehingga dapat 

menghadapi segala sesuatu dengan gagah berani. Ketiga, kesiapan kecerdasan 

 
62 Prof, Dr. Nur Syam, M. Si. Menjaga Harmoni Menuai damai. (Jakarta: Kencana. 2018),            

hlm. 45. 



8 KEKUATAN CAKRA 

 

Kekuatan Cakra 5 : Kesiagaan 107 

adalah kesigapan bertindak dan kecakapan memahami bisa tumbuh dari 

berbagai kualitas. Ketajaman intelejensi, otak dan pikiran dapat membuat 

seseorang lebih aktif daripada orang yang tidak cerdas. Hal tersebut membuat 

seseorang lebih bisa menyesuaikan adaptif dengan lingkungan sekitarnya. 

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa prajurit yang 

memiliki kesiapan mental, kesiapan diri dan kecerdasan, maka akan 

mendapatkan hasil yang maksimal dari setiap proses yang dijalaninya. Setelah 

kesiapan tersebut dilaksanakan maka perlu ada sikap waspada terhadap hal-hal 

yang menghambat tugas yang diberikan. 

Kesadaran akan kesiapan yang dimiliki seorang prajurit tidak baik apabila 

mempunyai nilai yang berlebihan, sehingga dapat menimbulkan rasa takut dan 

kekhawatiran yang berlebihan. Hal tersebut menjadikan prajurit menganggap 

setiap orang akan menjadi musuhnya dan selalu berpikir negatif dalam melihat 

suatu permasalahan dan perubahan situasi tersebut. Kesiagaan dan 

kewaspadaan harus tetap dimiliki dan terpelihara untuk menghadapi setiap 

ancaman yang akan terjadi. Karena setiap prajurit sudah diajarkan untuk bisa 

membuat ramalan pelibatan yang bertujuan untuk memproyeksi keterlibatan 

dalam tugas dan kemungkinan ancaman yang akan dihadapi dimasa yang akan 

datang.  

 

Implementasi Kesiagaan bagi Prajurit Kostrad dalam 

Pelaksanaan Tugas  

Dalam setiap kesempatan, saya selalu berpesan kepada prajurit Kostrad, 

“Wahai prajuritku, kamu harus terus dalam keadaan siaga, kalau perlu tidur pun 

harus dalam keadaan siap sedia”. Hal ini bermaksud bahwa setiap prajurit 

Kostrad diharapkan selalu siaga dengan perubahan apapun, bahkan saat tidur 

harus memiliki kesiapsiagaan terhadap kemungkinan yang akan terjadi. 

Sehingga ketika bangun tidur diharapkan prajurit mengetahui apa yang pertama 

kali harus dilakukannya. Apabila kebiasaan ini senantiasa dilakukan, maka setiap 
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prajurit tidak pernah terlambat dalam melaksanakan kegiatan. Prajurit 

mempunyai kesiapan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya 

dalam menghadapi permasalahan yang terjadi. Bila seorang prajurit menghadapi 

ancaman dengan memiliki kesiapan diri, mental dan kecerdasan maka dapat 

dengan mudah mengatasinya. Prajurit Kostrad yang memiliki kesiagaan dan 

kewaspadaan dapat dilihat dari persiapan dalam menghadapi ancaman baik dari 

dalam maupun luar negeri dan selalu siap mengantisipasi segala kemungkinan 

yang akan terjadi.  

  
Sumber: Pen Kostrad 

Waspada menjadi ciri khas prajurit Kostrad 

 

Prajurit Kostrad tidak serta merta memiliki kesiagaan dan kewaspadaan. 

Mereka harus melalui tahapan pembentukan untuk menjadi prajurit Cakra yang 

dilaksanakan selama 3 bulan. Selama proses pembentukan tersebut prajurit-

prajurit terpilih akan menjalani latihan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut. 

Sehingga muncullah mental juang, pengalaman bertempur dan naluri yang 

mengharuskan mereka memiliki kesiagaan dan kewaspadaan. Setiap prajurit 

memiliki risiko dalam melakukan pekerjaan. Risiko adalah kombinasi dari 

konsekuensi suatu kejadian yang berbahaya dan peluang terjadinya kejadian 

tersebut. Kewaspadaan yang dilakukan seorang prajurit bertujuan untuk 

mengurangi risiko dan potensi bahaya yang akan terjadi.  Salah satu contoh 
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penyebab utama kecelakaan dalam penugasan dan penyakit dalam tugas 

operasi adalah tidak mengidentifikasi atau mengenali bahaya pada pelaksanaan 

tugas. Dari kegagalan dalam melaksanakan tugas ini disimpulkan bahwa prajurit 

tersebut kurang mengoptimalkan kemampuannya untuk mengidentifikasi suatu 

bahaya dalam penugasan. Kesiapan seorang prajurit sebelum melaksanakan 

penugasan bermula pada diri sendiri, memahami tugas serta sadar akan risiko 

yang dihadapi. 

Pembentukan kesiagaan dan kewaspadaan ini hanya bisa didapatkan dari 

latihan dan pengalaman. Banyak latihan yang dapat dilakukan untuk menunjang 

kesiagaan setiap prajurit. Ketajaman naluri tempur prajurit harus terus diasah dan 

dilatih sehingga memiliki ketanggapan dan kepekaan untuk mampu merespon 

setiap perkembangan situasi yang terjadi. Prajurit tidak asal bergerak dalam 

melakukan perpindahan tempat, senantiasa terlatih untuk mampu berimajinasi, 

memprediksi dan merencanakan pergerakannya, sehingga selalu siap siaga dan 

waspada. Senantiasa mempertimbangkan Perkiraan Keadaan Taktis dan 

Perkiraan Keadaan Medan (PKT/PKM) dihadapkan kepada 5 aspek medan 

(lindung tinjau dan lindung tembak, lapangan tinjau dan lapangan tembak, jalan 

pendekat, rintangan dan medan kritik) serta peka dan cermat terhadap setiap 

perubahan yang terjadi dihadapkan kepada cuaca, medan dan musuh untuk siap 

menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. prajurit yang memiliki 

kesiagaan dan kewaspadaan baik harus menguasai 5 kemampuan dasar 

keprajuritan. Adapun latihan yang dilaksanakan bertujuan untuk membentuk 5 

kemampuan dasar prajurit Kostrad, yaitu: Pertama, memiliki fisik yang prima. 

Sebagai prajurit Kostrad harus memelihara kemampuan fisik dan kesehatannya 

agar tetap prima. Guna menjaga agar fisik tetap prima maka dibutuhkan latihan 

secara rutin dan teratur. Tolak ukurnya adalah mampu melaksanakan kesegaran 

jasmani dan segala aktivitas yang berhubungan dengan fisik tanpa adanya 

kelelahan fisik yang berarti, dengan kata lain memiliki kesamaptaan yang baik.  

Kedua, mahir menembak. Disamping fisik yang prima, prajurit Kostrad 

juga harus mahir dalam menembak. Sebagai tolak ukurnya adalah mampu 
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menembak jarak 100 meter dengan nilai minimal 80 dari 100. Bagi prajurit, 

senjata adalah istri pertama dan bagian dari diri kita. Selain itu senjata 

merupakan alat yang melengkapi kemampuan kita. Oleh karena itu setiap prajurit 

harus memahami karakteristik dari senjata yang kita miliki sehingga mampu 

membidik target dengan benar dan presisi. Menembak diujung laras dalam arti 

prajurit harus mampu dengan cepat mengenali setiap sasaran/target yang akan 

dibidiknya dengan keyakinan, satu butir peluru adalah untuk satu nyawa (one 

shoot one kill). Selain itu di dalam suatu pertempuran, tingkat presisi dan akurasi 

tembakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan tugas. 

Dalam situasi terdadak, menembak tidak harus terbidik (melihat pisir dan pijera) 

namun dengan cara memfokuskan mata pada satu titik sehingga semua saraf 

akan menuju ke arah sasaran.  

Ketiga, jago perang. Prajurit Kostrad harus bisa melaksanakan gerakan 

perorangan dengan baik mulai dari menghilang dan berguling, merayap, 

merangkak, meninjau dan mengintai, siap menembak dengan memanfaatkan 

lindung tinjau dan lindung tembak serta lapangan tinjau dan lapangan tembak. Di 

samping itu, prajurit Kostrad harus bisa memanfaatkan jalan pendekat, rintangan 

alam dan buatan serta medan kritik yang ada.  

Keempat, mahir bernavigasi dan manuver. Guna mendukung 

kemampuan bertempur, maka setiap prajurit Kostrad harus mahir bernavigasi 

dan bermanuver dalam hubungan perorangan maupun kelompok bahkan satuan, 

disesuaikan dengan taktik dan teknik pertempuran. Prajurit harus paham cara 

mendekati lawan secara rahasia dengan memanfaatkan medan-medan yang 

ada. Gerakan tersebut harus memperhatikan lindung tembak, lindung tinjau, 

lapang tembak, lapang tinjau dan sebagainya serta memanfaatkan ilmu navigasi 

dihadapkan dengan taktik dan teknik bertempur yang digunakan.  

Kelima, jago bela diri. Kemampuan bela diri yang dimiliki oleh prajurit 

Kostrad harus dikombinasikan dengan kemampuan bela diri lainnya sehingga 

diperoleh hasil yang maksimal. Prajurit Kostrad harus bisa menguasai Bela Diri 

Militer (BDM Cakra) sebagai kemampuan khusus prajurit petarung untuk mampu 
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melindungi dan menjaga kehormatan dirinya, kehormatan kesatuannya serta 

kehormatan bangsa dan negaranya. Setiap prajurit Kostrad tidak boleh 

mendahului menyerang untuk menzalimi orang lain, namun harus selalu siaga 

dan siap sedia, mampu memprediksi dan merencanakan. Apabila diserang 

lawan, harus mampu melumpuhkannya dengan satu hingga tiga gerakan 

pamungkas. Bela diri ini sangat bermanfaat bagi seorang prajurit, terutama dalam 

menghadapi situasi pertempuran jarak dekat tanpa menggunakan senjata. 

 
Sumber: Pen Kostrad 

Bela Diri Militer Cakra sebagai kemampuan khusus prajurit Kostrad 

 

Bela Diri Militer Cakra dipersiapkan untuk mencetak prajurit petarung, 

merupakan intisari dari berbagai kemampuan Bela Diri bersumber dari Pencak 

Silat. Suatu kemampuan yang mutlak dimiliki setiap prajurit Kostrad untuk 

mampu berkelit dan menghindar, menyalurkan serangan lawan serta 

mengembalikan serangan dengan minimal satu hingga tiga gerakan pamungkas 
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untuk melumpuhkannya. Kebutuhan untuk mempelajari ilmu bela diri ini 

sangatlah penting sebagai bekal utama prajurit dalam menghadapi segala 

rintangan dan hambatan serta melumpuhkan musuh. Ciri-ciri prajurit yang 

mengusai bela diri adalah selalu tenang dalam menghadapi masalah dan tidak 

memiliki rasa takut yang berlebihan. Bela diri merupakan salah satu latihan 

kesiagaan dan kewaspadaan. Seorang prajurit tidak perlu membuat gerakan 

persiapan, cukup dengan gerakan santai, rileks dan gerakan waspada. 

Aplikasinya apabila kita diserang seseorang yang berniat jahat, maka sikap kita 

tetap waspada tetapi santai dan rileks. Lakukan gerakan menghindar dan 

bertahan tetapi bila ada kesempatan segera lumpuhkan musuh. 

 

Manfaat dari Pengimplementasian Kekuatan Kesiagaan  

Berhasil dan tidaknya prajurit dalam melaksanakan tugas pokok 

dipengaruhi oleh kesiagaan terhadap ancaman dan hambatan yang akan 

dihadapi. Kesiagaan adalah kekuatan yang mampu mengantarkan prajurit dalam 

keberhasilan tugas. Prinsip kesiagaan dan kewaspadaan tidak boleh dilupakan 

dalam menghadapi ancaman. Lima kemampuan dasar prajurit yang dilatih 

secara rutin dan berulang-ulang akan membawa manfaat bagi kesiagaan setiap 

prajurit. Pertama, Menangani ancaman lebih cepat dan tepat. Kedua, Menangani 

kerentanan lebih cepat dan tepat. Ketiga, Meningkatkan kemampuan lebih cepat. 

Keempat, Membangun kerjasama sesama rekan. Kelima, Mengurangi dampak 

kerugian yang lebih besar. 

Setiap prajurit yang memiliki kesiagaan berlebihan dan tidak terarah justru 

akan berdampak negatif. Prajurit yang memiliki kesiagaan berlebihan akan 

mengalami rasa takut yang berlebihan dan tidak bisa bekerja sama dengan 

teman. Kesimpulan yang dapat diambil dari kekuatan kesiagaan adalah setiap 

prajurit dapat menghindari ancaman, gangguan dan bahaya agar tidak terdadak, 

karena bila prajurit terdadak berarti tidak memiliki kesiapsiagaan dan kondisi 

seperti ini tidak boleh terjadi pada diri setiap prajurit dan satuannya, karena 

terdadak berarti kehancuran dan penderitaan. 



8 KEKUATAN CAKRA 

 

Kekuatan Cakra 6 : Daya Imajinasi 113 

BAB VIII 

KEKUATAN CAKRA 6 : DAYA IMAJINASI 

 

MAMPU MEMBACA SITUASI,  

MEMPREDIKSI DAN MERENCANAKAN 

 

 

 

Dipengaruhi oleh  : Cakra Abdomen / Bawah Pusar. 

Kelenjar yang bekerja : Ovarium dan Testicle. 

Organ yang berperan : Sistem sirkulasi dan reproduksi. 

Fungsi   : Asimilasi, kesenangan, keinginan, gaya hidup  

   dan emosi. 

 

 Daya imajinasi seseorang, bila dihubungkan dengan seni meditasi Yoga 

akan berkaitan erat dengan Cakra Abdomen (Svadisthana)63. Cakra ini berfungsi 

dalam menciptakan kreativitas atau ide-ide baru. Seseorang dengan Cakra 

Abdomen yang bersih dan aktif akan memiliki pikiran yang lebih positif serta 

percaya diri, sehingga mampu membaca situasi, memprediksi hal yang 

kemungkinan akan terjadi, serta kreatif dalam mencari alternatif solusi dan jalan 

keluar dari masalah atau situasi tersebut.  

 
63 Patricia, Op. Cit., hlm. 124. 
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Definisi Daya Imajinasi  

Imajinasi merupakan kemampuan berpikir untuk membayangkan (dalam 

angan-angan) atau menciptakan suatu gambaran kejadian berdasarkan kejadian 

nyata atau pengalaman seseorang. Sedangkan daya berarti kemampuan 

melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak. Dari dua kata di atas 

dapat disimpulkan bahwa daya imajinasi adalah kemampuan seseorang untuk 

berfikir dan membayangkan proses mencapai sesuatu melalui sebuah 

perenungan sehingga menemukan ide-ide unik yang melebar hingga melewati 

ambang batas nalar seorang manusia.  

Menurut Rachmawati dan Kurniaty, 

imajinasi adalah kemampuan berpikir 

divergen seseorang yang dilakukan tanpa 

batas, seluas-luasnya dan multi perspektif 

dalam merespon suatu stimulant.64 

Kemampuan ini sangat berguna untuk 

mengembangkan kreativitas seseorang. 

Kemampuan berimajinasi untuk mampu 

memprediksi segala sesuatu yang sudah 

terjadi, yang sedang terjadi dan yang                        mungkin akan terjadi serta 

kemampuan berimajinasi untuk mampu merencanakannya sehingga 

menghasilkan sebuah keputusan yang cermat dan tepat. Dengan imajinasi 

seseorang dapat mengembangkan daya pikir dan daya cipta, tanpa dibatasi 

kenyataan dan realitas sehari-hari. Dari beberapa pengertian di atas dapat 

disimpulkan bahwa output dari daya imajinasi menghasilkan produk pemikiran 

berestetika tinggi yang dapat direalisasikan secara nyata serta dapat dirasakan 

oleh panca indra sehingga menimbulkan kepuasan batin. 

 

 
64 Rahmawati Yeni dan Kurniati. Strategi Pengembangan Kreativitas Anak. (Jakarta: Kencana. 

2010), hlm. 54. 

Sumber: Pen Kostrad 
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Latar Belakang Daya Imajinasi Manusia 

Imajinasi merupakan proses kognitif dan melibatkan kegiatan mental yang 

kompleks, dimana unsur-unsur dalam kegiatan mental tersebut lepas dari 

sensasi indrawi. Imajinasi melibatkan sintesis yang memadukan aspek-aspek 

dari ingatan, kenangan atau pengalaman menjadi sebuah konstruksi mental yang 

berbeda dimasa lalu atau menjadi realitas baru dimasa sekarang atau antisipasi 

realitas dimasa yang akan datang. Imajinasi umumnya dianggap sebagai salah 

satu dari “fungsi mental yang lebih tinggi”, yang sering disebut juga fantasi, 

angan-angan, atau bentuk pemecahan masalah secara orisinil yang berbeda dari 

biasanya. Berfantasi juga sering dianggap sebagai kegiatan imajinatif kreatif 

yang bersifat kompensasi atau fungsi pelampiasan “pelepasan ketegangan” 

meskipun dari beberapa penelitian terbaru telah meragukan pendapat ini. 

Imajinasi kreatif adalah dasar untuk berprestasi di dua alam, yakni alam seni dan 

pengetahuan. Imajinasi kreatif diketahui penting bagi setiap aktivitas kreatif 

manusia yang dihubungkan dengan bidang seni, ilmiah, baik dibidang teknik 

maupun sosial. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa daya imajinasi sangat 

berpengaruh dalam melahirkan sosok pribadi-pribadi unik, kreatif dan 

berkarakter kuat.  

Kekuatan dari sebuah daya imajinasi sangat luar biasa. Daya imajinasi 

banyak digunakan penemu teknologi di era revolusi industri, bahkan ilmuwan 

Albert Einstein menyatakan bahwa imajinasi lebih penting daripada ilmu 

pengetahuan65. Sehingga pada saat ini hasil imajinasi tersebut dapat kita nikmati 

dan semua pekerjaan menjadi sangat mudah dan efisien berkat kemajuan 

teknologi. Pihak lain yang menempatkan imajinasi menjadi sebuah karya besar 

yang terlahir dari pemimpin besar dunia yang memiliki imajinasi yang tinggi dan 

terwujud berkat kegigihannya. Karya tersebut merupakan hasil imajinasi 

Presiden Amerika Serikat ke-35 John F. Kennedy yang berkata : 

 
65 Robert Collier. The Secret of The Ages. Penerjemah Dewi Wulansari. (Jakarta: Gemilang.  

Cetakan 1. 2010), hlm. 163. 
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“We set sail on this new sea because there is new knowledge to be 

gained, and new rights to be won, and they must be won and used 

for the progress of all people” Yang artinya : “kita menentukan 

pelayaran lautan yang baru (perjalanan menuju bulan), sebab ada 

ilmu pengetahuan yang baru bisa diraih (teknologi apollo) serta 

hak-hak baru untuk dimenangkan (peradaban di bidang teknologi) 

dan semuanya itu harus dimenangkan bagi kemajuan umat 

manusia di seluruh dunia”66.  

Pernyataan Kennedy di 

atas merupakan sebuah 

visi dari pemimpin dunia 

yang lahir dari 

imajinasinya. Para 

pemimpin hebat memiliki 

daya imajinasi yang 

besar. Mereka tidak mau 

imajinasinya hanya 

menjadi catatan yang tersimpan tanpa diketahui orang lain. Meskipun banyak 

cemoohan yang datang, mereka tetap menyampaikan imajinasinya. Pada masa 

itu, proyek yang digagas oleh presiden Amerika tersebut disikapi sinis oleh 

mayoritas masyarakat dunia, bahkan banyak yang memberikan label sinting. 

Namun, imajinasi besar itu tetap membuat Kennedy melaksanakan niatnya 

sehingga mendorong NASA dan menyemangati seluruh rakyat Amerika untuk 

mendukungnya. Hasilnya, dunia menyaksikan Neil Amstrong (astronot yang 

dikirim NASA) berhasil menginjakan kakinya di bulan pada 20 Juli 1969. Cita-cita 

besar Kennedy tercapai, tepat sebelum tahun 1970. Kennedy sendiri tidak 

berkesempatan untuk melihat astronotnya mendarat di bulan karena terbunuh 

pada tahun sebelumnya. 

 
66 Pidato peluncuran Apollo 11 John F. Kennedy President of United State 1961. 

https://er.jsc.nasa.gov/seh/ricetalk.htm. Akses pada 29 Juli 2019. 

Sumber: https://ecelebritymirror.com/celebrity-babies/neil-armstrong-children-now/ 

https://er.jsc.nasa.gov/seh/ricetalk.htm
https://ecelebritymirror.com/celebrity-babies/neil-armstrong-children-now/


8 KEKUATAN CAKRA 

 

Kekuatan Cakra 6 : Daya Imajinasi 117 

Setelah mengikuti penjelasan di atas, kita menyadari bahwa daya 

imajinasi merupakan hasil karya murni dan tulus dari pemikiran manusia yang 

tidak memiliki batas dan tidak pernah bisa dilarang orang lain. Selama daya 

imajinasi tersebut digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan penuh 

kreativitas yang kelak akan mempertebal rasa percaya diri seseorang untuk tetap 

berlatih untuk mencapai tujuan yang baik bagi umat manusia. Menurut Michael 

Michalko ketika suatu proses yang diawali membayangkan kejadian, 

pengalaman yang terjadi, maka terciptalah ide-ide yang bisa membuat suatu 

perubahan67. Proses itu merupakan imajinasi untuk menghasilkan ide dan visi-

visi yang kreatif dan membangun dengan cara melatihkan otak, melatihkan 

permainan dan latihan pemecahan kreatif. Dengan kata lain setiap manusia 

mempunyai imajinasi dan kekuatan yang sama jika dikembangkan dengan baik. 

 

Penerapan Daya Imajinasi bagi Prajurit Kostrad 

Penerapan daya imajinasi bagi prajurit kostrad adalah hal yang positif dan 

harus dilakukan oleh setiap prajurit Kostrad. Akan tetapi tidak semua prajurit 

harus mempunyai imajinasi yang sama satu dengan yang lain. Seluruh prajurit 

Kostrad harus memiliki daya imajinasi yang baik, sehingga mereka mempunyai 

karakter dan selalu bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain 

imajinasi digunakan untuk antisipasi terhadap ancaman yang akan dihadapi, 

imajinasi juga dapat digunakan untuk menciptakan ide kreatif dalam pelaksanaan 

tugasnya. Prajurit yang memiliki daya imajinasi baik, berbeda dengan yang tidak 

memiliki imajinasi. Seorang prajurit yang selalu menggunakan imajinasinya akan 

mengingat kejadian nyata serta pengalaman dari kejadian-kejadian yang dialami 

berupa hal baik dan buruk, kemudian membayangkan penyebabnya serta 

mengevaluasi kemungkinan yang menguntungkan pada dirinya. Sehingga 

apabila terulang kejadian yang sama, maka tidak mengalami kesalahan yang 

mengakibatkan kerugian pada dirinya.  

 
67 Michael Michalko. Cracking Creativity The Secret of Creative Genius. Penterjemah: Dwi 

Prabantini. (Jakarta: Penerbit Andi. 2010), hlm. 96. 



8 KEKUATAN CAKRA 

 

118  Kekuatan Cakra 6 : Daya Imajinasi 

 
Sumber: Pen Kostrad 

Ledakkan Daya Imajinasimu dalam setiap latihan 

 

Pengembangan daya imajinasi pada setiap orang, khususnya prajurit 

harus dilakukan secara rutin dengan berbagai latihan. Dari beberapa latihan, 

dapat kita temukan beberapa proses pengembangan imajinasi sehingga terjadi 

perubahan kemampuan terhadap prajurit tersebut. Latihan yang menggunakan 

daya imajinasi akan terlihat bervariasi. Daya imajinasi seseorang bisa 

ditingkatkan dengan melakukan beberapa cara sebagai berikut:68 Pertama, 

melatih otak kiri dan kanan secara bergantian. Manusia memiliki otak yang 

terbagi menjadi dua sisi, yaitu otak kiri dan kanan. Organ yang sangat penting 

dan kompleks ini memiliki fungsi masing-masing. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa otak kiri digunakan untuk proses berpikir logika dan dalam berbahasa. 

Sedangkan otak kanan lebih berperan proses intuitif dan visual. Melatih otak 

kanan dan otak kiri dapat meningkatkan daya imajinasi menjadi lebih tajam dan 

lebih kreatif. Berdasarkan teori Split Brain oleh Roger Wolcott Sperry bahwa 

setiap aktivitas yang berbeda memunculkan gelombang otak yang berbeda69. 

Teori tersebut menyatakan bahwa seseorang bisa didominasi oleh otak kiri 

 
68 Jennifer lee. The Right-Brain Business Plan. (California: New World Library. 2011), hlm. 194. 
69 I Made Marthana Yusa. Sinergi Sains, Teknologi dan Seni. (Denpasar: STMIK STIKOM 

Indonesia. 2016), hlm. 50. 
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ataupun otak kanannya yang berdampak pada kepribadian dan kemampuannya. 

Perbedaan apabila salah satu fungsi otak kanan dan kiri lebih dominan pada 

seseorang dapat dilihat, sebagai berikut: Pertama, Jika otak kiri lebih dominan, 

maka seseorang itu akan lebih baik dalam melakukan kegiatan seperti  

membaca, menulis dan menghitung; lebih banyak berpikir menggunakan logika; 

lebih ahli dalam bidang matematika; dan lebih mementingkan fakta. Sedangkan 

otak kanan, banyak berimajinasi; sering melamun mencari ide; cenderung 

menyukai seni; dan lebih sering menggunakan intuisi dalam memahami sesuatu. 

Kedua, memanfaatkan intuisi atau insting alami dengan sebaik-

baiknya. Setiap manusia mempunyai intuisi dan insting dalam kadar yang 

berbeda. Manusia mampu menggunakan intuisinya dalam pekerjaan atau 

melakukan penemuan atau hal-hal yang inovatif. Demikian pula sebaliknya bagi 

seseorang yang tidak memiliki insting dan intuisi, sehingga tidak kreatif untuk 

mengembangkan bakat dan kemampuannya.  

Ketiga, pandai mengendalikan suasana hati. Seseorang tidak bisa 

menggunakan daya imajinasinya ketika sedang terserang rasa jenuh, rasa 

gelisah dan kecewa. Sehingga stress akan menyerang perlahan-lahan dan 

mengganggu daya kosentrasi dalam berpikir. Mampu mengendalikan suasana 

hati berarti akan mempermudah seseorang berpikir secara positif dan 

mengembangkan pemikiran yang baru.  

Keempat, melatih permainan menyusun kata. Menyusun kata 

merupakan suatu permainan yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran dalam 

berpikir positif. Melatih otak dalam menyusun kata lewat teka-teki silang dan 

scrabble secara teratur dapat menyehatkan sel-sel otak dan memperbaiki daya 

ingat secara simbolik.  

Kelima, berinteraksi atau bersosialisasi dengan orang-orang kreatif. 

Prajurit yang tinggal di lingkungan asrama penuh dengan berbagai macam suku, 

karakter dan cara berpikir yang berbeda. Kondisi ini membuat prajurit memiliki 

kreativitas yang tinggi dan melakukan banyak hal positif. Bergaul dengan orang-
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orang yang kreatif dan memiliki jiwa seni yang memiliki tujuan. Kesamaan minat 

dan cara berpikir yang sama dalam hal mencari sesuatu dengan ide baru.  

Keenam, mencoba mencari dan menyukai keterampilan baru. 

Seorang prajurit yang memiliki keinginan untuk mengetahui hal-hal yang baru 

adalah prajurit yang kreatif. Prajurit yang menyukai keterampilan baru sehingga 

dapat meningkatkan rasa menyukai keterampilan yang baru yang 

menguntungkan sehingga dapat menikmatinya.  

Ketujuh, melatih mental agar lebih kuat. Setiap prajurit yang mengalami 

kegagalan hendaknya menerima kekalahan tersebut dengan lapang hati dan 

menjadikannya sebagai kemenangan yang tertunda. Kegagalan bisa diperbaiki 

dengan rasa percaya diri dan keyakinan bahwa kita adalah orang–orang yang 

mempunyai keterampilan unik yang tidak dimiliki setiap orang. Keyakinan yang 

besar dapat meningkatkan imajinasi seseorang karena di dalam keyakinan yang 

kuat terdapat sebuah kebanggaan dan ambisi yang harus dicapai.  

Kedelapan, melatih ingatan agar selalu tajam. Seorang prajurit harus 

memiliki daya ingat yang tajam karena setiap tugas yang diberikan mempunyai 

tingkat kesulitan yang berbeda. Apabila daya ingat tidak cukup baik maka tugas 

tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal. Ingatan yang tajam dan akurat dapat 

diwujudkan dengan mengkonsumsi makanan sehat yang banyak mengandung 

vitamin B kompleks secara teratur. Makanan dan vitamin mampu memperbaiki 

dan mencegah kerusakan sel otak, melancarkan peredaran darah dan pembuluh 

darah di sekitar otak serta mempertajam memori. Otak yang sehat selalu dapat 

berpikir positif dan lebih imajinatif. Latihlah ketajaman ingatan otak dengan 

berlatih berhitung, membaca, menulis sesuatu dibuku tentang apa yang dialami 

setiap hari dan jujur tentang apa yang tidak anda sukai dalam kehidupan ini serta 

kelebihan dan kekurangan anda sebagai prajurit.  

Kesembilan, berinteraksi dengan alam. Alam dapat memberikan 

imajinasi bagi setiap orang. Bagi seorang prajurit, alam merupakan rumah 

sekaligus lingkungan tempat berlatih mengasah kemampuan. Sehingga daya 
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imajinasi sangat mudah diperoleh bagi seorang prajurit, karena semakin sering 

berinteraksi dan bersahabat dengan alam maka daya imajinasi seseorang akan 

terasah dan terlatih. Setiap prajurit Kostrad harus memiliki daya imajinasi yang 

tajam dan bersahabat dengan alam.  

Kesepuluh, melakukan olahraga yang teratur. Setiap prajurit harus 

memiliki tubuh yang sehat dan bugar dengan cara berolahraga secara teratur. 

Tujuan berolahraga adalah memperlancar aliran darah menuju ke otak. Jika 

aliran darah lancer, maka akan membuat daya imajinasi bertambah tajam dan 

berkembang kearah yang baik.  

Kesebelas, mengonsumsi makanan sehat. Setiap prajurit dalam 

memelihara daya imajinasi harus mengonsumsi makanan yang sehat dan 

memiliki kandungan gizi yang seimbang. Sehingga hal-hal yang menghambat 

imajinasi seorang prajurit seperti lemak darah yang menyumbat peredaran darah 

ke otak dapat dihindari.  

Keduabelas, mencoba hal-hal yang berhubungan dengan uji nyali. 

Menumbuhkan daya imajinasi yang tajam harus diikuti dengan keberanian dan 

rasa percaya diri. Uji nyali adalah salah satu metode yang membutuhkan 

keberanian dan rasa percaya diri yang tinggi sehingga dapat melatih daya 

imajinasi prajurit. Implementasi uji nyali sering dilakukan di dalam latihan 

standardisasi prajurit, seperti mountaineering, terjun payung, bela diri dan latihan 

tempur. Melalui proses imajinasi, maka prajurit akan mampu membangkitkan 

kekuatan energi alam bawah sadarnya untuk bereaksi cepat mengatasi setiap 

permasalahan kritis dengan keputusan yang cepat dan tepat. 

 

Dampak Negatif Penggunaan Daya Imajinasi yang Berlebihan 

Di sisi yang lain daya imajinasi juga dapat menimbulkan dampak negatif 

apabila diterapkan secara berlebihan dan tidak tepat guna, sehingga dalam 

penerapan kehidupan sehari-hari dapat menimbulkan masalah. Pengaruh buruk 
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dari imajinasi yang salah penerapannya, antara lain: pertama, selalu terbawa 

emosi di dunia imajinasi; kedua, waktu kita habis dengan mengkhayal sesuatu 

yang tidak akan mungkin terjadi; ketiga, sulit membedakan kejadian yang pernah 

terjadi dan hanya cuma khayalan; dan keempat, timbul rasa malas melakukan 

kegiatan karena tidak fokus terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan. Hal 

tersebut disebabkan karena setiap kegiatan atau permasalahan selalu dikaitkan 

dengan alam lain. Dari pengaruh negatif berimajinasi yang berlebihan, dapat 

disimpulkan bahwa imajinasi yang baik, murni lahir dari pengalaman. Sedangkan 

imajinasi yang berlebihan akan mengakibatkan cita-cita yang diraih tidak sesuai 

dengan apa yang terjadi dan semua imajinasi akan menjadi suatu khayalan yang 

tidak akan mungkin terjadi. Sehingga prajurit harus menghindari khayalan, 

karena itu merupakan imajinasi yang salah dan berakibat buruk bagi kedinasan 

sehari-hari. 

Imajinasi yang muncul dari suatu masalah sehingga menimbulkan mental 

blocking. Prajurit Kostrad adalah manusia biasa yang tidak terlepas dari 

permasalahan yang dialami kebanyakan orang. Kebanyakan orang ketika 

ditimpa musibah atau masalah, seluruh perhatiannya tercurah pada masalah 

tersebut.     Di kepala dan hatinya yang ada hanyalah masalah tersebut, bangun 

tidur ingat masalah, mau mandi ingat masalah dan dalam pelaksanaan tugas 

teringat masalah. Inilah yang menyebabkan mereka tidak pernah keluar dari 

masalah yang dihadapi. Tanpa disadari mereka menciptakan masalah dan 

kesulitan bagi masa depannya. Hal ini yang menciptakan mental blocking yang 

memenjarakan pikiran setiap orang. Sehingga tidak jarang ditemukan 

pelaksanaan tugas mengalami kegagalan, dikarenakan semua masalah yang 

dihadapi dibawa ke masa depan. Mental blocking ini harus dibuka dengan cara 

beribadah dan berdoa kepada Tuhan YME atau dengan menggunakan imajinasi 

ke hal-hal yang positif dalam kehidupan sehari-hari70. Penjelasan Mental 

Blocking ini merupakan proses pemikiran alam bawah sadar yaitu sebanyak 

 
70 Antonius Arif. Rahasia Menghancurkan Mental Blocking. (Bogor: Guepedia. 2012), hlm. 27. 
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88%, selanjutnya akan mempengaruhi tindakan yang akan dilakukan. Sementara 

dalam pikiran sadar hanya terdapat 12%. Adanya dominasi pikiran bawah sadar 

ini dapat menyebabkan phobia atau trauma. Sehingga ketika seseorang memiliki 

reaksi negatif (phobia atau trauma) akan menjadi mental blocking dalam dirinya. 

Mental blocking didefinisikan sebagai hambatan pikiran alam bawah sadar yang 

tereksekusi atas apa yang dilakukan oleh pikiran alam bawah sadar. Bahkan 

terkadang, pikiran sadar yang berperan untuk berpikir secara rasional dengan 

melakukan analisa, perencanaan secara cermat, membuat keputusan dan 

mengarahkan kemauan, menjadi terhalang oleh mental blocking ini. Dengan kata 

lain, mental blocking dapat menimbulkan rasa kurang percaya diri, gugup, ragu-

ragu, malas dan tidak fokus.  

Penggunaan daya saing secara tidak optimal berimbas terhadap 

rendahnya daya saing setiap prajurit. Setiap orang pernah mengalami rasa takut, 

tegang, gelisah dan cemas dalam menghadapi suatu persaingan. Perasaan yang 

muncul pada diri seseorang dalam menghadapi apa yang diinginkan adalah 

wajar, karena untuk menghadapi keberhasilan terkadang diikuti dengan berbagai 

gejolak psikologi. Solusi untuk mengatasi persaingan yang dialami adalah 

dengan mengunakan daya imajinasi yang positif. Daya imajinasi seorang prajurit 

memiliki kekuatan yang sangat besar untuk digunakan sebagai motivasi supaya 

menang dalam pertandingan, serta selalu berupaya mencari solusi setiap 

permasalahan, kesulitan dan rintangan yang akan dihadapi. 

 

Manfaat Penggunaan Kekuatan Daya Imajinasi  

Penggunaan daya imajinasi positif yang dimiliki setiap prajurit mempunyai 

kekuatan untuk mendapatkan ide-ide yang berguna untuk pribadi dan satuannya. 

Ide kreatif dari seseorang khususnya prajurit Kostrad yang dilakukan setiap hari 

dapat mengubah pola pikir, tindakan yang mampu mengubah satuan tempat dia 

bekerja dan mampu tampil berbeda untuk suatu perubahan yang terbaik. 
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Implementasinya, satuan akan memiliki prajurit yang kompak, kreatif, inovatif, 

daya juang tinggi, kemampuan yang terpelihara dan kurangnya permasalahan di 

dalam satuan tersebut.  

Penggunaan daya imajinasi dengan intensitas yang tinggi melalui suatu 

perenungan akan memicu terjadinya proses penyimpanan memori. Hal ini dapat 

dijadikan kekuatan dan muncul pada saat diperlukan. Setiap prajurit akan 

merenung ketika sedang mengalami musibah atau permasalahan. Dalam proses 

tersebut ada memori yang tersimpan berupa imajinasi untuk tetap tegar, 

mewujudkan cita-cita, mengingat pengorbanan dan jerih payah serta memori 

orang-orang yang disayangi. Sehingga memori tersebut menjadi kekuatan untuk 

bangkit dan menghadapi permasalahan. 

Setiap prajurit harus memiliki mimpi. Mimpi merupakan imajinasi positif 

yang harus diwujudkan dengan tindakan nyata. Tindakan positif akan 

membentuk suatu peluang agar mimpi tersebut dapat menjadi kenyataan. 

Prajurit yang memiliki mimpi akan selalu berusaha mewujudkan mimpinya 

melalui berbagai upaya dan tindakan. Hal-hal tersebut berupa tindakan nyata 

yang muncul dari daya imajinasi dalam bentuk ide-ide kreatif. 

Kemampuan setiap prajurit dituntut untuk mampu mengimajinasikan suatu 

ancaman, perkembangan situasi terhadap segala sesuatu yang sudah terjadi, 

yang sedang terjadi dan segala kemungkinan yang akan terjadi, sehingga 

melahirkan kesiapsiagaan untuk mampu mengantisipasi dan mengatasinya, 

dalam bentuk rencana tindakan yang tepat serta solusinya. Selanjutnya prajurit 

juga harus mampu mengimajinasikannya dalam suatu proses perencanaan 

untuk menghasilkan suatu keputusan yang cepat dan tepat. Proses imajinasi 

yang dilakukan untuk mampu memprediksi dan merencanakan membuahkan 

hasil perenungan yang terpetakan dalam otak bawah sadarnya sehingga prajurit 

tidak akan pernah terdadak dan selalu dalam kondisi siap dan siaga menghadapi 

setiap perkembangan situasi yang terjadi. 
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BAB IX 

KEKUATAN CAKRA 7 : KEPUTUSAN 

 

 

KEPUTUSAN TERBAIK SESUAI PIKIRAN,  

PENALARAN DAN HATI NURANI 
 

 
 

Dipengaruhi oleh  : Cakra Jantung / Ulu Hati. 

Kelenjar yang bekerja : Thymus. 

Organ yang berperan : Jantung, paru-paru, lengan, tangan. 

Fungsi  : Mencintai diri dan orang lain, pemenuhan  

  hajat hidup, energi mental, kesadaran dan  

 penyembuhan. 
 

 Dikaitkan dengan teknik meditasi Yoga, secara dominan proses 

pengambilan keputusan dipengaruhi oleh Cakra Jantung (Anahata)71. Cakra ini 

penting dalam mengembangkan kekuatan spiritual karena dihubungkan 

sebagai lambang cinta kasih dan penyembuhan. Secara fisik Cakra Jantung 

mengatur jantung dan kelenjar thymus. Cakra Jantung merupakan pusat dari 

seluruh perasaan halus seperti kasih sayang dan cinta kasih, sehingga prajurit 

yang mampu mengembangkan Cakra Jantungnya akan lebih mudah dalam 

mengambil keputusan terbaik sesuai pikiran, penalaran dan hati nurani.  

 
71 Patricia, Op. Cit., hlm. 196. 
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Makna Keputusan sebagai Kekuatan Cakra 

Elemen Cakra yang ke tujuh dari delapan kekuatan Cakra adalah 

mampu membuat keputusan yang efektif dan efisien. Keputusan sangat 

dipengaruhi oleh daya imajinasi ketika dihadapkan pada beberapa alternatif 

solusi pemecahan masalah, maka kekuatan imajinasi akan menuntun ke arah 

keputusan kita. Keputusan yang dimaksud adalah keputusan terbaik yang 

dihasilkan berdasarkan pikiran, penalaran dan hati nurani. Ketiga komponen 

tersebut menjadi parameter pada kekuatan Cakra yang ke tujuh. 

 

 
Sumber: Pen Kostrad 

Keputusan yang cepat dan tepat harus berlandaskan pada hati nurani 

 

Berkaitan dengan hal tersebut, keputusan dapat diartikan 

sebagai suatu reaksi terhadap beberapa solusi yang dilakukan secara sadar, 

dengan cara menganalisa kemungkinan-kemungkinan beserta 

konsekuensinya. Setiap keputusan akan membetuk pilihan akhir berupa 

tindakan atau opini. Semua bermula ketika kita melakukan sesuatu tetapi tidak 

tahu apa yang harus dilakukan. Untuk itu keputusan dapat dirasakan rasional 

atau irasional dan dapat berdasarkan asumsi kuat atau asumsi 
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lemah. Keputusan merupakan suatu ketetapan yang diambil oleh pihak yang 

berwenang berdasarkan kewenangan yang ada padanya. 

Selain pengertian di atas keputusan juga memiliki arti lain sebagai suatu 

pilihan yang dibuat dari alternatif-alternatif yang ada. Banyak orang menyangka 

bahwa membuat pilihan adalah bagian yang besar dalam proses pengambilan 

keputusan, namun kenyataannya tidak demikian. Membuat pilihan merupakan 

salah satu bagian dari pengambilan keputusan. Terdapat beberapa pengertian 

mengenai keputusan diantaranya, keputusan menurut pendapat James A.F. 

Stoner seorang profesor sistem manajemen di Gabelli Sekolah Bisnis dan 

pemegang Fordham James A.F. Stoner Chair di Global Leadership, Konten 

yang dimuat dalam bukunya yang berjudul “perencanaan dan pengambilan 

keputusan dalam management yang menjelaskan pengertian keputusan adalah 

mengidentifikasi dan memilih serangkaian kegiatan untuk menghadapi masalah 

tertentu atau mengambil keuntungan dari suatu kesempatan. Sedangkan 

keputusan menurut Ibnu Syamsi adalah sebagai suatu hasil atau keluaran dari 

proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan 

dari beberapa alternatif yang tersedia72. Sedangkan pengambilan keputusan 

menurut Richard L. Daft (decision making) adalah proses dalam mengenali 

masalah-masalah dan bahan peluang untuk kemudian dipecahkan, 

pengambilan keputusan mengharuskan adanya usaha baik sebelum atau 

sesudah dibuatnya pilihannya nyata73. 

 

Empat Pedoman (Simpul) dalam Pengambilan Keputusan  

Pengambilan keputusan dapat diartikan sebagai proses memilih tindakan 

dari beberapa alternatif untuk mencapai tujuan/sasaran. Oleh karena itu 

pengambilan keputusan dapat diartikan sebagai proses identifikasi, mencari 

penyebab, pemilihan alternatif dan mengantisipasi hambatan yang mungkin 

 
72 Syamsi, Ibnu. Pengambilan Keputusan (Decision Making). (Jakarta: Bina Aksara. 1989),    

hlm. 77. 
73 Daft, L. Richard. Era Baru Manajemen. Edisi 9. (Jakarta: Salemba Empat. 2010), hlm. 59. 
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Sumber: https://www.caracteristicas.co/sistema-nervioso/ 

menghalangi terlaksananya keputusan. Pengambilan keputusan dimaksudkan 

untuk memberikan gambaran secara teoritis dan realistis bagaimana cara 

membuat suatu keputusan. 

Berdasarkan hal tersebut dikaitkan 

dengan kekuatan Cakra, bagaimana 

seorang prajurit Kostrad harus mampu 

membuat keputusan yang tepat untuk 

mencapai keberhasilan tugas pokok yang 

diembannya. Prajurit Kostrad harus 

mengenal istilah Empat Pedoman 

(Simpul) untuk dapat menentukan 

keputusan dengan tepat. Simpul pertama menggunakan otak kiri untuk melihat 

sesuatu berdasarkan realita dan logika, simpul kedua menggunakan otak 

kanan untuk menganalisis sesuatu yang indah dan intuitif, simpul yang ketiga 

menggunakan mata hati dalam setiap keputusan berdasarkan hati nurani dan 

simpul keempat menggunakan otak tengah melalui proses daya imajinasi yang 

tersimpan dalam memori.  

 

Simpul Pertama “Left Brain” 

Otak adalah organ yang kompleks dan pekerja keras yang terdiri dari 

miliaran neuron atau sel otak, namun organ ini hanya memiliki berat kurang 

lebih 3 kilogram saja. Otak adalah organ intensif energi yang menghasilkan 

sekitar 2 persen berat tubuh namun menggunakan 20 persen energi tubuh. Sisi 

kiri dan kanan otak dihubungkan oleh sejumlah besar serabut saraf. Dalam otak 

yang sehat, kedua belahan ini saling berkomunikasi satu sama lain dengan 

perantara saraf tersebut. Meskipun begitu, kedua belahan otak tidak perlu 

harus berkomunikasi. Jika seseorang mengalami cedera yang memisahkan dua 

belahan otak, keduanya masih bisa berfungsi normal. 

https://www.caracteristicas.co/sistema-nervioso/
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Otak kiri lebih unggul pada hal-hal yang berhubungan dengan logika dan 

rasio manusia, kemampuan menulis dan membaca, serta merupakan pusat dari 

matematika. Jadi, pernyataan yang mengatakan jika seseorang yang pandai 

matematika lebih dominan dengan otak kiri adalah benar. Beberapa pakar 

menyebut bahwa otak kiri merupakan pusat dari Intelligence Quotient (IQ). 

Orang yang dominan dengan otak kirinya, lebih pandai melakukan analisa dan 

proses logis, tetapi kurang pandai dalam hal hubungan sosial. Oleh karena itu, 

orang yang lebih dominan dengan otak kiri akan mengutamakan logika dalam 

proses pengambilan keputusan dan melakukan sesuatu dengan perhitungan 

yang matang. Saat kita ingin mengungkapkan sebuah fakta, otak kiri jugalah 

yang akan mengambil peran dalam penyampaiannya. 

Dikaitkan dengan kekuatan Cakra, kemampuan otak kiri mampu 

menganalisa suatu keadaan strategis yang bermuara kepada pengambilan 

keputusan yang tepat dan dapat membantu dalam pelaksanaan tugas pokok 

pada setiap keadaan. Kekuatan inilah yang mampu meyakinkan orang disekitar 

kita tentang kehebatan Cakra. 

 

Simpul Kedua “Right Brain” 

Otak kanan adalah otak di bagian kanan kepala manusia dan sering 

sekali kita mengabaikan fungsi dari otak bagian kanan itu. Namun hal tersebut 

menjadi wajar karena jarang ada lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah 

yang mengajarkan betapa pentingnya fungsi otak kanan kita, sekalipun ada 

terkadang hanya di Perguruan Tinggi atau Universitas saja dan hanya dipelajari 

pada Jurusan psikologi saja. Padahal jika kita tahu fungsi otak kanan, maka 

semua orang akan lebih menggunakan otak kanan sebagai pola pikirnya.  

Pola pikir atau cara kerja otak kanan bertolak belakang dengan pola pikir 

atau cara kerja otak kiri. Jika pola pikir atau cara kerja otak kiri lebih rasional 

dan realistis dalam menganalisis atau memperhitungkan sesuatu hal, maka 

pola pikir atau cara kerja otak kanan tidak rasional dan tidak realistis. Otak 
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kanan lebih seperti berimajinasi, menyukai seni, bermain dan lain-lain. Secara 

ideal, tentu saja otak kiri dan otak kanan manusia haruslah berimbang dan 

berfungsi dengan optimal. Karena orang dengan otak kanan dan kiri yang 

seimbang tentu dapat menjadi orang yang cerdas sekaligus pandai bergaul 

atau bersosialisasi. Setiap prajurit Kostrad harus memiliki keseimbangan otak 

yang bagus, sehingga beradaptasi dan menyatu dengan lingkungan demi 

mendukung tugas pokok yang diberikan. Hal ini dikaitkan dengan aplikasi di 

lapangan dalam suatu kegiatan penugasan. Seseorang akan dikatakan berhasil 

dalam setiap penugasan apapun ketika dalam hal kecil pengambilan keputusan 

mampu melaksanakannya dengan baik, dimulai dari keseimbangan otak kanan 

dan kiri dari kita tersebut. 

Otak kanan berfungsi dalam perkembangan Emotional Quotient (EQ). 

Misalnya seperti sosialisasi, komunikasi, interaksi dan pengendalian emosi. 

Otak kanan juga berfungsi untuk semua jenis kegiatan kreatif, seperti menari, 

menggambar atau menyanyi. Otak kanan juga dapat melakukan beberapa 

fungsi matematika, tetapi hanya perkiraan kasar dan perbandingan. Bagian ini 

jugalah yang membantu citra visual dari apa yang kita lihat. Saat seseorang 

berbicara, otak kanan yang akan membantu untuk menafsirkan konteks dan 

nada lawan bicara. 

 

Simpul Ketiga “Heart” 

Pengambilan keputusan selain dilakukan menggunakan potensi organ 

otak manusia dapat juga ditentukan dengan menggunakan mata hati. 

Perumusan keputusan pada umumnya dilakukan seseorang secara spontan 

ketika dihadapkan dengan kondisi yang terbatas. Pemanfaatan potensi organ 

otak tersebut dalam pengambilan keputusan tidak selalu dapat diandalkan 

karena hanya mendayagunakan pemikiran rasional semata. Terkadang 

manusia melupakan ilham yang dianugerahi oleh Tuhan karena memang kita 
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terbiasa mengoptimalkan kecerdasan intelektual. Faktor non psikis tersebut 

bisa didapatkan melalui pendekatan secara vertikal kepada Sang Pencipta.  

Dalam agama Islam mengenal istilah Istikharah yang merupakan usaha 

(shalat) yang dikerjakan pada sepertiga malam terakhir untuk meminta 

petunjuk Allah SWT oleh mereka yang sedang dihadapkan dengan beberapa 

pilihan dan merasa ragu-ragu untuk memilih atau saat akan memutuskan 

sesuatu hal74. Dikaitkan dengan hati nurani ketika seorang muslim akan 

membuat suatu keputusan namun masih sangat ragu akan kekuatan hati 

nuraninya, maka selaku insan hamba Allah SWT kita dapat berkomunikasi 

dengan Sang Pencipta melalui Istikharah (sholat). Hal ini sesuai dengan sabda 

Rasulullah SAW bahwa “Jika salah satu dari kalian bimbang akan suatu 

keputusan yang akan diambil maka sholat sunnahlah dua rakaat dan 

berdoa.” 75 

 

 
Sumber: Pen Kostrad 

Pimpinan harus mampu mengambil keputusan yang cepat pada saat yang dibutuhkan, 

 termasuk menjawab pertanyaan Prajurit yang memerlukan keputusan 

 

74 Drs. Rifa'i, Mochammad. Kumpulan Salat-Salat Sunnat. (Semarang: CV Toha Putra. 1993),          
hlm. 76. 

75 Ibid., hlm. 77. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Allah
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Pengambilan keputusan yang baik berdasarkan dengan mata hati dan 

hati nurani (intuisi) membawa pada kemampuan mengenali pola dengan cepat. 

Kemampuan tersebut dapat dimiliki oleh prajurit Kostrad ketika telah memiliki 

pengalaman atau pengetahuan yang mendalam akan suatu hal. Namun, 

keputusan yang diambil berdasarkan hati nurani dan intuisi tidak selalu berhasil 

karena harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlaku serta harus 

digunakan dalam keadaan yang tepat dan dengan cara yang benar. 

Dicontohkan dengan seorang prajurit yang melaksanakan tugas di medan 

operasi dan menemui dinamika dan situasi di lapangan, maka prajurit tersebut 

akan mulai menganalisa dan berpikir meskipun dengan informasi dan data yang 

terbatas. Pada situasi seperti ini, maka intuisi dari mata hati akan lebih kuat 

memberikan titik terang pengambilan keputusan di lapangan pada saat itu. 

Sehingga prajurit yang memiliki intuisi yang kuat akan mampu menyelesaikan 

tugas pokok yang diberikan dengan maksimal. Dalam hal ini, saya selalu 

menekankan kepada setiap Prajurit Kostrad, ”Gunakan kekuatan Cakra untuk 

menganalisa dan mempertimbangkan tingkat validitas dari keputusan 

yang dibuat. Setelah melalui proses analisa dan ditemukan adanya 

ketidaksesuaian, maka keputusan tersebut tidak dapat diimplementasikan 

di dalam kehidupan prajurit dan begitupun sebaliknya”. 

Intuisi tersebut berkaitan dengan mata hati pada manusia, mata hati 

dapat diartikan sebagai ketulusan dalam hati, jiwa ini akan di dapat dari lubuk 

hati manusia paling dalam melalui kesucian berpikir dan berkeinginan tanpa 

mengharapkan pamrih apapun. Realitanya saat ini, kondisi kehidupan sosial 

sangat plural akan kepentingan masing-masing, sehingga jarang manusia 

dengan sungguh-sungguh menggunakan mata hatinya dalam menilai ataupun 

melakukan sesuatu. 

Prajurit TNI sebagai komponen utama dalam bela negara harus 

mempunyai ketajaman mata hati yang mampu bersinar di tengah-tengah gelap 
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dan keruhnya kehidupan sosial masyarakat. Prajurit TNI dengan tulus ikhlas 

mengabdikan diri kepada NKRI sebagai wujud aktualisasi kekuatan mata hati 

yang sebenarnya, karena apabila kita telah teracuni mata hatinya maka 

nantinya akan berkarya hanya demi kepentingan kelompok-kelompok kecil 

yang mungkin akan menggerogoti institusi sendiri bahkan bangsa. 

Ketajaman mata hati yang kuat harus dimiliki oleh Prajurit Kostrad agar 

dapat menganalisa kejadian yang menonjol sesuai dengan penalaran dan hati 

nuraninya. Banyak yang cerdas dan hebat namun mereka hanya menggunakan 

tanpa menggunakan potensi hati nurani, sehingga mempengaruhi tingkat 

kepedulian dan kepekaan dalam menjalankan tugasnya. Tidak terdapat cahaya 

dalam hatinya, sehingga Cakra dalam dirinya memudar serta dalam hatinya 

hanya ada dorongan negatif untuk melakukan segala sesuatu yang dapat 

menakuti, menyakiti dan merugikan orang lain. Hal tersebut merupakan poin 

dari pengaplikasian pengambilan keputusan seseorang dilihat dari sisi mata hati 

masing-masing. Dengan pemahaman bahwa setiap keputusan yang akan 

diambil harus terlebih dahulu dikonsultasikan pada hati nurani terdalam untuk 

menghasilkan sebuah keputusan yang tepat dan benar. 

Banyak pemimpin hebat yang memiliki kepekaan dan kepedulian tinggi 

terlahir dari Kostrad. Reputasi dan prestasi yang ditorehkan oleh para pemimpin 

hebat ini telah mengharumkan nama besar Darma Putra ke puncak kejayaan 

yang hakiki. Pemimpin hebat tidak terlahir begitu saja, melainkan melalui 

proses pembinaan kepribadian dan mata hati yang komprehensif dan 

berkesinambungan. Kesucian mata hati setiap Ksatria Cakra harus ditempuh 

dengan perjalanan yang panjang dan tidak mudah, sehingga dapat mencetak 

Ksatria Cakra menjadi orang-orang yang hebat dan pemimpin-pemimpin yang 

peduli terhadap lingkungan sekitarnya serta mampu membawa dan menjunjung 

tinggi kehormatan Ksatria Cakra, sang Darma Putra. 
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Simpul Keempat “Mid Brain”  

Selama ini kita lebih sering mendengar atau familiar dengan otak kiri dan 

otak kanan. Otak kiri berperan pada logika, pembelajaran bahasa, angka, 

tulisan dan hitungan. Sedangkan otak kanan berperan pada daya kreativitas, 

imajinasi dan lainnya. Otak tengah berfungsi sebagai jembatan penghubung 

antara otak kanan dan otak kiri, selain itu juga berfungsi sebagai 

keseimbangan. Otak tengah juga yang mendominasi perkembangan otak 

secara keseluruhan. Fungsi dari otak tengah di mana dalam keadaan tertidur 

dapat berkembang secara maksimal. 

Menurut dr. Arman Yurisaldi S,M.S., SpS dokter spesialis saraf dan 

penulis buku “Mengungkap Misteri Otak Tengah”, secara anatomi memang otak 

tengah sebagai penghubung, bukan pemain utama. Tapi otak tengah dikenal 

paling rumit rangkaiannya dan secara fungsional harus bekerjasama dengan 

bagian anatomi otak lainnya. Otak tengah berhubungan dengan frekuensi 

gelombang otak (alpha hingga theta) yang dikenal bisa mengondisikan tubuh 

manusia menjadi rileks dan nyaman. Otak tengah juga diyakini sebagai 

perkembangan pertama dalam pertumbuhan janin yang merupakan bagian 

terkecil dari otak yang berfungsi seperti ”Stasiun Relai” untuk informasi 

pendengaran dan penglihatan. Otak tengah juga berperan untuk meningkatkan 

kemampuan mengasihi orang lain. 

Otak tengah memberikan kemampuan yang bisa diberdayakan menjadi 

kekuatan yang akan keluar dengan sendirinya secara dahsyat, hal ini dapat 

diaktifkan secara manual ataupun alami. Mereka dengan kemampuan otak 

tengahnya yang aktif secara alami disebut orang-orang dengan kemampuan 

luar biasa, misalnya tuna netra yang bisa melihat, dimungkinkan otak 

tengahnya aktif secara alami. Bila otak tengah diaktifkan maka daya 

konsentrasi akan meningkat, kemampuan fisik berkembang, otak kanan dan kiri 
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seimbang, terjadi keseimbangan hormon dan daya intuisi menjadi meningkat. 

Ada efek ajaib dari aktivasi otak tengah, misalnya bisa mendeteksi penyakit, 

menerima sinyal firasat, memprediksi masa mendatang, menebak kartu, 

mewarnai tanpa melihat dan sebagainya. Adanya penemuan baru di dunia 

psikologi, yaitu dapat berhasil mengaktifkan otak tengah (midbrain) anak-anak, 

misalnya melalui metode belajar Midbrain, karena setelah diaktifkan, Midbrain 

akan mengeluarkan gelombang otak untuk merasakan dan bereaksi terhadap 

benda-benda di luar. 

Keistimewaan otak tengah tersebut memang datang secara alami 

ataupun non alami, namun semaksimal mungkin prajurit Kostrad agar 

memanfaatkan potensi dari otak tengah yang dimiliki. Hal ini akan sangat 

membantu dalam setiap pelaksanaan tugas pokok karena kita tidak bisa hanya 

mengandalkan salah satu otak kita dalam pengambilan keputusan, namun 

harus saling bersinergi yang baik antara simpul satu dengan yang lainnya. 

Segala ilmu pengetahuan yang kita miliki disimpan dalam otak tengah menjadi 

memori abadi yang bisa diberdayakan menjadi suatu kekuatan dahsyat. 

Seseorang dapat melampaui batas kemampuannya diluar nalar pikir ketika 

menghadapi situasi yang darurat. Mengapa energi yang ada di dalam Cakranya 

keluar tanpa disadari? Inilah yang disebut sebagai pengoptimalan daya dari 

otak tengah kita. Setiap manusia harus bisa menyadari bahwa dirinya 

mempunyai kekuatan tersebut yang harus dikendalikan menjadi kekuatan yang 

bisa dimanfaatkan sebagai senjata pamungkas. 

 

Tujuan dan Implementasi dari Simpul  

Serangkaian penjelasan di atas mulai dari simpul yang pertama sampai 

simpul terakhir merupakan benang merah dari kekuatan Cakra yang ke tujuh 

yaitu keputusan. Dikaitkan dengan aspek kekuatan Cakra mulai dari niat 
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sampai dengan daya imajinasi, hal tersebut saling berkaitan satu sama lain. 

Tidak ada keberhasilan tanpa ada korelasi dari delapan substansial tersebut. 

Prajurit Kostrad diharapkan mampu mengimplementasikan intisari dari simpul-

simpul tersebut sehingga tujuannya mampu dimengerti dan dapat diterapkan 

dalam kehidupan kedinasan. 

Tujuan dari pengambilan keputusan menurut Robins dan Coulter adalah 

sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan 

strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta 

merumuskan sistem perencanaan yang utuh untuk mengintegrasikan dan 

mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan 

organisasi. Kita harus mencoba melihat pengertian perencanaan ini dari tiga 

hal, yaitu dari sisi proses, fungsi manajemen dan pengambilan keputusan pada 

rencana.76 

Beberapa tujuan dari keputusan yang dapat diterapkan oleh prajurit 

Kostrad antara lain yang pertama adalah tujuan strategis, yaitu tujuan yang 

ingin dicapai dalam jangka waktu yang relatif lama antara 3 hingga 5 tahun, 

bahkan lebih. Tujuan yang kedua adalah tujuan taktis, yaitu tujuan yang ingin 

dicapai dalam jangka waktu menengah atau relatif lebih singkat dari tujuan 

strategis, berkisar antara 1 hingga 3 tahun. Tujuan yang terakhir adalah tujuan 

operasional, yaitu tujuan yang ingin dicapai dalam satu periode kegiatan, 

biasanya antara 6 bulan hingga 1 tahun.  

Keputusan yang diambil setiap prajurit Kostrad dapat mempengaruhi 

kehidupan pribadi mereka dan secara struktural mampu mempengaruhi 

keberlangsungan organisasi atau kelompok yang berkaitan dengan institusi dan 

dunia kerja. Oleh karena itu pemahaman terhadap bidang ini harus secara 

substansial dan mendasar karena harus dipahami secara menyeluruh. Hal 

 
76 Robbins, P. Stephen dan Coulter Mary. Manajemen, Edisi Ke 10, (Jakarta: Erlangga. 2010), 

Jilid 1. 
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inilah yang membuat penyerapan tidak maksimal dalam hasil akhir dari tugas 

pokok. 

Keputusan yang diambil berdasarkan pemanfaatan potensi keempat 

simpul memberikan titik terang bagi penyempurnaan kekuatan Cakra sebagai 

senjata pamungkas. Di dalam delapan komponen tersebut harus saling 

berkaitan antara satu dengan yang lainnya, kuat di semua lini substansi 

sehingga dengan bermodalkan delapan kekuatan tersebut para Ksatria Cakra 

mampu melaksanakan tugas yang diberikan dari atasan secara profesional 

dengan memegang teguh konsep bertindak TNI AD untuk berbuat terbaik, 

berani, tulus dan ikhlas. 

Kekuatan yang akan keluar dengan sendirinya secara dahsyat tidak 

terlepas dari pengoptimalan empat simpul dalam keputusan, dimulai dari otak 

kanan, otak kiri, otak tengah dan hati nurani. Keempat simpul tersebut masih 

belum mampu secara maksimal memberikan kekuatan yang dahsyat tanpa 

didukung dengan ke tujuh aspek kekuatan Cakra yang lainnya. Mengapa 

demikian? Karena kedelapan hal tersebut saling berkaitan satu dengan yang 

lainnya. Merupakan kekuatan energi yang terus berputar dan berproses untuk 

saling melengkapi membentuk putaran lingkaran angka delapan yang tidak 

terputus, diawali dari niat yang baik, tulus dan ikhlas yang pada akhirnya ditutup 

dengan sebuah keyakinan bahwa semua keputusan yang telah diambil adalah 

satu keputusan tindakan terbaik, tepat dan benar. Satu keputusan terbaik. 

Pencapaian yang maksimal dari pengambilan keputusan seorang dapat dilihat 

dari serangkaian keberhasilan dalam berbagai penugasan-penugasan penting 

dalam ataupun luar negeri, yang paling spektakuler yang terjadi adalah dalam 

penugasan pembebasan sandera di Somalia dan Puncak Jaya yang dilakukan 

oleh prajurit Cakra. 
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Sumber: Pen Kostrad 

 

 

“Pengambilan keputusan dilakukan 

dengan menggunakan potensi organ otak 

manusia yang telah dikonsultasikan 

dengan hati nurani sesuai niat yang baik, 

tulus dan ikhlas. Hingga akhirnya 

menghasilkan keyakinan bahwa itu adalah 

keputusan yang terbaik” 
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BAB X 

KEKUATAN CAKRA 8 : KEYAKINAN 

 

 

KEYAKINAN YANG KUAT BAHWA YANG DILAKUKAN 

MERUPAKAN KEPUTUSAN DAN TINDAKAN TERBAIK 

 

 

 

Dipengaruhi oleh : Cakra Alta Major / Tengkuk - Bawah Hidung. 

Kelenjar yang bekerja : Medulla Oblongata (Batang Otak), Thalamus. 

Organ yang berperan : Leher, Otak. 

Fungsi   : Menerima informasi spiritual dan intuisi. 

 

Dalam teknik meditasi Yoga dikenal Cakra Alta Major77 yang memiliki 

korelasi dalam memunculkan kekuatan keyakinan dan kepercayaan diri terhadap 

keputusan dan tindakan yang diambil. Cakra ini terletak di Medulla Oblongata 

sebagai pusat kesadaran manusia untuk membandingkan berbagai alternatif 

solusi dan tindakan, yang akhirnya akan membuahkan keyakinan bahwa 

keputusan yang diambil adalah yang terbaik ditinjau dari segala aspek.  

 
77 Patricia, Op. Cit., hlm. 30. 
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Makna Keyakinan 

Keyakinan sebagai elemen kekuatan Cakra yang terakhir memiliki peran 

yang signifikan dalam mempengaruhi elemen kekuatan Cakra lainnya, 

diantaranya untuk menghasilkan suatu keputusan yang tepat maka dibutuhkan 

keyakinan yang kuat sehingga dapat melahirkan kekuatan luar biasa. Keyakinan 

merupakan inti dari kualitas tanggung jawab seseorang yang terlihat dari rasa 

percaya diri, antusiasme dan optimismenya78.  

Niat yang tulus disertai dengan keyakinan akan membuahkan hasil yang 

luar biasa. Sehubungan dengan hal tersebut keyakinan merupakan suatu fondasi 

untuk melakukan segala tindakan. Kita akan bertindak saat merasa yakin mampu 

melakukan sesuatu, jika keyakinan tersebut tidak dimiliki maka apapun upaya 

yang dilakukan akan membuahkan hasil yang tidak optimal. Segala upaya dan 

tindakan yang dilakukan dengan keragu-raguan akan membuahkan hasil yang 

tidak maksimal. Bahkan seringkali upaya yang tidak diawali dengan keyakinan 

akan berakhir dengan kegagalan. 

 
Sumber: Pen Kostrad 

Untuk melakukan sesuatu harus didasari pada keyakinan 

 
78 Garmo, john. Pengembangan karakter untuk anak. (Jakarta: Kasaint Blanc. 2013), hlm. 27. 
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Keyakinan sebagai landasan dalam bertindak karena dengan keyakinan 

yang melekat, seseorang yang sedang menghadapi situasi sulit akan mampu 

untuk mengatasinya dengan mengoptimalkan daya keyakinan tersebut. Hal 

tersebut merupakan kekuatan luar biasa yang mampu digunakan dalam setiap 

pemecahan masalah. Konsep tersebut pernah saya sampaikan dalam 

pengarahan kepada seluruh prajurit Kostrad di Madivif 1 Kostrad Cilodong pada 

saat pembukaan latihan standarisasi prajurit Cakra, “Niat yang ditutup dengan 

keyakinan merupakan formula luar biasa dari 8 komponen kekuatan Cakra 

yang dapat dioptimalkan untuk mengatasi semua permasalahan. Kekuatan 

tersebut harus diasah, ditempa dan diramu sedemikian rupa agar menjadi 

tajam dan memancarkan sinar yang kuat”. 

 

Syarat Keyakinan dalam Diri  

Kekuatan keyakinan yang harus kita asah memiliki syarat-syarat tertentu 

yang dapat kita terapkan agar pengoptimalan kekuatan keyakinan tersebut bisa 

maksimal sesuai dengan harapan pengimplementasian kekuatan Cakra. Syarat 

tersebut antara lain, syarat pertama adalah yakin yang disertai dengan 

semangat. Substansi yang menjadi bagian dari Semangat adalah konsistensi 

dan kegigihan. 

Tindakan yang dilandasi dengan suatu keyakinan yang teguh dan diikuti 

oleh semangat yang luar biasa akan menghasilkan kekuatan yang mampu 

menghancurkan apapun di dunia ini, bahkan negara sekalipun. Semangat ini 

sebenarnya adalah motivasi bertindak yang berasal dari dalam diri setiap orang. 

Kekuatan semangat membuat seseorang akan terus mencoba walaupun gagal 

berkali-kali. Kekuatan semangat inilah yang mendasari peribahasa “Tidak ada 

yang namanya kegagalan, yang ada hanyalah hasil yang tidak seperti apa yang 

kita inginkan”, “Winners never quit and Quitters never win”, “Tidak penting berapa 

kali kita jatuh, yang penting adalah berapa kali kita bangkit setelah jatuh.” 

Keyakinan sebagai kekuatan yang maha dahsyat. Kekuatan ini yang 

menjadi pendorong Thomas Edison terus mencoba walaupun ia telah berkali-kali 
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belum berhasil menemukan bahan yang sesuai untuk membuat bola lampu listrik. 

Kekuatan semangat ini pula yang mendorong Harland Sanders untuk terus 

menawarkan resep ayam gorengnya yang hingga saat ini telah mendunia 

dengan brand Kentucky Fried Chicken, walaupun ia telah ditolak berkali-kali. 

Kekuatan keyakinan adalah maha dahsyat dan memang luar biasa 

dampaknya. Keyakinan bahwa yang dilakukan merupakan keputusan dan 

tindakan yang terbaik. Banyak orang-orang hebat yang meraih segala sesuatu 

dengan jerih payah, sebagai representasi yaitu kisah hidup Ibu Susi Pudjiastuti 

yang mampu menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan walaupun memiliki latar 

belakang pendidikan setingkat SMP. Berkat semangat dan diiringi dengan 

keyakinan yang kuat beliau dipercaya untuk menjabat salah satu posisi strategis 

(Menteri Kelautan dan Perikanan) di kabinet Indonesia Bersatu.  

Syarat kedua adalah yakin yang diikuti dengan kekuatan fokus. 

Keyakinan yang positif dan diikuti fokus pikiran berarti kita hanya melakukan hal-

hal yang memang berhubungan dengan target yang ingin kita capai. Pikiran kita 

menjadi sangat tajam dan terpusat seperti sinar laser yang siap untuk menembus 

berbagai penghalang. Kita tidak akan membiarkan berbagai cobaan membuat 

pikiran atau kegiatan kita menyimpang dari tujuan semula. Saat kekuatan fokus 

bekerja, individu akan sangat memperhatikan hal-hal detil dalam upaya 

mencapai keberhasilan. Kekuatan fokus ini yang mendorong setiap manusia 

untuk menghasilkan suatu kesuksesan. 

Semua prajurit Kostrad memiliki keyakinan. Keyakinan yang positif akan 

menghasilkan hasil yang optimal. Keyakinan inilah yang akhirnya akan 

membawa keberhasilan, namun keyakinan tidak serta merta berdiri sendiri. 

Keyakinan harus didukung oleh komponen kekuatan Cakra yang lain, diawali dari 

niat hingga keputusan. Aplikasi yang sangat realistis adalah ketika prajurit Cakra 

beraksi dalam medan penugasan, baik dalam negeri ataupun luar negeri, baik 

penugasan tempur maupun non tempur, dengan berbekal kekuatan Cakra ke-8 

(keyakinan) seringkali membawa keberhasilan dan kemenangan. 
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Syarat ketiga adalah yakin yang diikuti dengan kedamaian pikiran. 

Keyakinan terbaik sesuai dengan pikiran, syarat ketiga ini sangat penting 

diperhatikan karena ini merupakan parameter untuk menentukan apakah 

keyakinan kita terhadap sesuatu itu logis atau tidak. Saat kita yakin, semangat 

dan fokus melakukan sesuatu maka perlu memeriksa apakah kita merasakan 

ketenangan baik di pikiran maupun di hati. Jika jawabannya “tidak” maka kita 

perlu memeriksa ulang keyakinan yang dimiliki. Kita perlu memeriksa apakah 

keyakinan itu sudah benar-benar kuat atau lebih karena dorongan emosi semata. 

Bila keyakinan kita bersifat logis, didasari dengan pikiran yang benar dan 

bijaksana, maka saat kita bekerja keras dan giat untuk mencapai impian-impian 

kita pikiran dan hati kita akan tetap merasa tenang, damai dan bahagia. Ini adalah 

satu aspek penting yang jarang sekali diperhatikan oleh kebanyakan orang. 

Perasaan tenang, damai dan bahagia merupakan indikasi bahwa apa 

yang dilakukan benar-benar diyakini akan berhasil. Kita hanya tinggal melakukan 

kerjanya saja dan sukses (Insya Allah) sudah pasti akan didapatkan. Sukses 

hanyalah efek samping yang pasti akan terjadi. Keyakinan yang muncul dari 

kedamaian pikiran dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari 

dalam rangka mendukung tercapainya tugas pokok. Sebagai contoh : kita harus 

memberikan pelajaran tentang kemampuan dasar menembak kepada prajurit. 

Maka kita harus mampu menunjukkan bagaimana cara menembak dengan 

benar, menembak di ujung laras dengan mempedomani bahwa menarik picu 

harus dengan penuh keyakinan. Hal tersebut membutuhkan ketenangan dan 

kedamaian pikiran sehingga mampu memberikan keyakinan pada diri sendiri 

tentang apa yang harus kita lakukan. Semua hal tersebut perlu proses sehingga 

kita mendapat pengakuan dari anggota. Keyakinan yang didasari dengan 

kedamaian pikiran membawa kepribadian dan karakter prajurit menjadi lebih 

baik. 

Kedamaian pikiran tersebut mengantarkan prajurit Cakra menjadi lebih 

yakin terhadap diri sendiri dan kemampuannya yang telah didapatkan dari latihan 

serta gemblengan panjang yang akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Kemampuan bela diri dasar prajurit Kostrad apabila dilatihkan secara terus 
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menerus akan dapat menjadi senjata pamungkas. Mutlak bagi seorang prajurit 

Kostrad untuk menguasai bela diri sebagai pertahanan diri paling mendasar yang 

dapat dikembangkan dengan berlatih gerakan-gerakan pamungkas untuk 

melumpuhkan musuh. Dengan kemahiran bela diri yang dimiliki maka secara 

otomatis akan meningkatkan kepercayaan diri prajurit Cakra. 

Syarat keempat adalah “yakin” yang diikuti dengan 

kebijaksanaan. Kekuatan ini sangat penting karena digunakan untuk melakukan 

evaluasi terhadap apa yang telah kita lakukan pada keyakinan. Setiap hari kita 

harus berkaca dan mengevaluasi diri, “sudahkah Cakra kita bercahaya?”. 

Dengan menggunakan kebijaksanaan, kita dapat melakukan evaluasi dengan 

baik, benar, akurat dan tanpa melibatkan emosi. Jika hasil yang dicapai belum 

seperti yang kita inginkan maka dengan menggunakan kebijaksanaan kita untuk 

mengetahui sumber permasalahannya. Jika hasilnya sudah seperti yang kita 

inginkan, dengan menggunakan kebijaksanaan, maka akan dapat 

mempertahankan dan meningkatkan pencapaian itu. Kebijaksanaan juga 

digunakan untuk memeriksa keyakinan atau kepercayaan yang menjadi langkah 

awal tindakan untuk mencapai tujuan. Dengan bijaksana kita dapat memeriksa 

keabsahan keyakinan kita. Apakah kita sudah benar-benar yakin secara benar 

ataukah kita sebenarnya tidak yakin tetapi memaksakan diri yakin karena kita 

takut? 

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seorang prajurit yang 

merupakan bagian dari masyarakat dituntut untuk memiliki sikap keyakinan 

terhadap suatu hal yang dianggap perlu dan penting. Karena pada dasarnya 

suatu pencapaian yang besar berawal dari kejelian prajurit dalam memanfaatkan 

dan mengoptimalkan hal-hal yang dianggap kecil namun substansial. Sebagai 

contoh ketika prajurit memutuskan untuk mengubah mindset keyakinan sehingga 

akan berdampak positif terhadap kinerja pribadi, kinerja kelompok dan kinerja 

institusi dalam hal ini adalah TNI. 

Sebagai prajurit profesional, prajurit Cakra harus mampu menumbuhkan 

keyakinan dalam diri mereka sendiri, terutama keyakinan positif agar segala 
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tugas pokok dapat diselesaikan secara maksimal. Banyak cara untuk 

menciptakan keyakinan yang positif tetapi setiap orang memiliki cara masing-

masing yang tentunya berbanding lurus dengan kemampuan intelektual dan 

kondisi lingkungan sekitar. Kita tidak bisa memaksakan prajurit satu dengan yang 

lain dengan cara yang sama. Jalan boleh berbeda namun hasil harus sama dan 

jalan tersebut masih dalam koridor yang disepakati. Artinya sekalipun setiap 

prajurit memiliki jalan yang berbeda, namun jalan tersebut bukan berarti 

menghalalkan segala cara agar mencapai tujuan. Itu adalah hal konyol, yang 

dikehendaki adalah tetap dalam koridor dan kaidah-kaidah serta norma yang 

berlaku. 

 

Meningkatkan Keyakinan dalam Diri 

Setiap individu dipandang perlu untuk mengoptimalkan kemampuan 

perorangan, kemampuan tersebut dapat dilatihkan jika memiliki landasan awal 

suatu keyakinan yang kuat. Keyakinan setiap individu memiliki kekuatan yang 

berbeda-beda, ada yang memiliki keyakinan kuat dan ada pula yang memiliki 

keyakinan yang lemah. Langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan bibit 

keyakinan dalam diri, antara lain: Pertama, kita bisa merasa yakin akan hari 

ini. Keyakinan terbaik adalah keyakinan yang sesuai dengan pikiran, penalaran 

dan hati nurani. Hari ini adalah anugerah yang pasti membawa kebahagiaan 

yang Tuhan ciptakan untuk kita. Pikiran positif seperti itulah yang akan membawa 

dampak positif dalam satu hari kehidupan manusia. Aura positif pun terpancar 

bahkan berdampak ke lingkungan sekitar kita. Berawal dari keyakinan terhadap 

hari ini. Yakin hari ini akan dilalui dengan baik karena Tuhan menciptakan hari ini 

untuk kebaikan kita, “its show time”. Prajurit Cakra pun harus yakin terhadap 

langkah awal untuk memulai harinya, dalam setiap kegiatan dan latihan yang 

akan dihadapinya. Yakin akan memberikan yang terbaik terhadap hari yang akan 

disongsong. Dengan keyakinan tersebut maka segala hambatan dan kendala di 

lapangan akan dapat diselesaikan dengan baik.  
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Kedua, kita bisa merasa yakin akan hal-hal yang kecil. Setiap hari kita 

harus berkaca dan mengevaluasi, hal ini sangat sederhana dan mungkin bagi 

sebagian orang terkesan kecil, namun dimulai dari hal-hal yang kecil inilah jika 

dilakukan secara konsisten akan mendapatkan hasil yang maksimal. Mari kita 

kembangkan alur cara berpikir dari yang sedikit menjadi lebih banyak, dari yang 

kecil menjadi lebih besar dan sesuatu yang dimulai dari sedikit namun dapat 

memberikan nilai manfaat yang lebih besar dengan cara memanfaatkan jutaan 

peluang dari masalah yang ada di sekitar kita. Ada pepatah yang mengatakan 

“Tidak ada rotan akar pun jadi”, “satu kali dayung dua tiga pulau terlampaui”, 

dengan pengertian bahwa kita tidak boleh menyerah atau putus semangat dan 

harapan dalam mencapai suatu tujuan. Sekali berbuat dapat memberikan banyak 

nilai dan manfaat yang diperoleh. 

Hal besar tidak akan ada tanpa diawali dari hal-hal kecil terlebih dahulu, 

banyak substansi didalamnya, termasuk mulai dari kegiatan kita setelah bangun 

tidur, merapikan tempat tidur dan sebagainya. Itu memang hal yang terlihat 

sepele dan kecil. Namun dari situlah dimulainya pembentukan karakter 

kepribadian seseorang. Menata tempat tidur saja tidak mampu maka jangan 

berharap memikirkan perubahan bangsa yang besar. Karena perubahan dalam 

diri sendiri saja belum bisa dipikirkan. Dalam konteks latihan, prajurit Cakra harus 

memiliki suatu kemampuan inti dan senjata pamungkas yang siap di keluarkan 

di waktu yang tepat. Senjata pamungkas disini adalah kemampuan perorangan 

yang siap diadu dan ditandingkan dalam sebuah kompetisi tidak hanya di dalam 

lingkup TNI. Namun juga mencakup diluar TNI yang nantinya akan 

mengharumkan nama besar institusi TNI yang dicintai dan dibanggakan.  

Ketiga, kita merasa yakin dari mencoba. Mungkin kita tidak jago 

menembak atau berenang. Tapi kita bisa mencobanya hal yang paling penting 

yaitu antusias. Prajurit Kostrad yang selalu antusias dalam melaksanakan setiap 

tugas yang diamanatkan kepadanya akan mendapatkan kemudahan-

kemudahan yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap keberhasilan 

pelaksanaan tugasnya. Perbedaan sumber daya manusia setiap rekrutmen 

membawa perbedaan kemampuan dasar bagi prajurit. Namun kekurangan 
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tersebut harus dapat diisi oleh setiap prajurit Cakra. Tidak ada prajurit yang hebat 

yang ada hanyalah prajurit yang terlatih. Itulah semboyan yang telah ada sejak 

dahulu kala. Bahkan sudah menjadi jargon di kehidupan prajurit. Artinya setiap 

prajurit mempunyai kesempatan dan hak yang sama untuk meningkatkan 

kemampuannya, sekalipun dalam bidang yang kurang dikuasainya. Berawal dari 

mencoba dan yakin akan diri sendiri maka akan terbiasa dan akhirnya akan 

mencapai strata mampu dan bahkan mahir. 

Di lingkungan militer dikenal adanya moto “bisa karena biasa”. Moto ini 

memiliki makna bahwa dengan memiliki niat maupun upaya untuk mencoba hal 

yang baru serta membiasakan diri melakukan suatu kegiatan atau proses secara 

kontinu dan intens maka bukan hal yang mustahil bagi prajurit Kostrad untuk 

mencapai tingkat kecakapan mahir dalam setiap keahlian yang harus 

dikuasainya. Latihan adalah kesejahteraan yang paling hakiki bagi prajurit 

Kostrad. Tahapan latihan terdiri dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan 

pengakhiran yang dilaksanakan secara komprehensif akan mencapai hasil 

sesuai yang diharapkan. Saya menghendaki agar prajurit Kostrad selalu berlatih 

dan terus berlatih agar mahir dalam mengaplikasikan 5 kemampuan dasar 

prajurit Kostrad. Kemampuan dasar prajurit Cakra tersebut meliputi memiliki fisik 

prima, mahir menembak, mahir melakukan gerakan perorangan, mahir 

bernavigasi dan bermanuver serta mahir bela diri. Kemampuan dasar tersebut 

juga disempurnakan dengan mengasah kemahiran dalam melaksanakan 

Perkiraan Keadaan Taktis (PKT) dan Perkiraan Keadaan Medan (PKM). Latihan 

adalah rekreasi bagi prajurit, sebuah mindset yang tertanam dalam hati dan 

pikirannya bahwa latihan adalah merupakan kesejahteraan baginya. Latihan 

adalah sebuah kebutuhan bagi setiap prajurit Kostrad untuk berlatih dan menguji 

segenap kemampuan dirinya sebagai prajurit yang profesional. Latihan yang 

berat penuh dengan tantangan resiko akan dihadapi prajurit dengan semangat, 

senang dan gembira tanpa tekanan melahirkan rasa bahagia. Setelah mampu 

dan yakin dapat melalui latihan berat tersebut, menjadikan dirinya sebagai 

prajurit Cakra yang berdisiplin, militan, tangguh dan profesional. 
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Tidak ada manusia yang sempurna. Daripada terus berusaha menjadi 

sempurna, kita dapat memfokuskan diri untuk mencoba melakukan yang terbaik 

dengan menggunakan apa yang prajurit miliki sekarang. Termasuk mencoba 

selalu berkaca dan mengevaluasi. Prajurit Cakra dapat belajar dari pengalaman 

dan berusaha lebih baik lagi pada kesempatan selanjutnya. Dengan 

menanamkan prinsip tersebut, prajurit akan selalu berusaha untuk berkembang 

tanpa adanya tekanan untuk menjadi sempurna. Ketidaksempurnaan 

menunjukkan bahwa kita hanyalah seorang manusia. Bukan menunjukkan 

bahwa ada sesuatu yang salah dengan diri kita. Dalam segala hal yang kita 

lakukan,  selalu ada kesempatan untuk mencoba melakukan yang terbaik. Ketika 

kita memberikan usaha terbaik, kita akan menjadi lebih rileks dan percaya diri 

dengan performa diri sendiri. Ketika kita selalu memberikan yang terbaik, kita 

juga membangun reputasi dengan instansi lain yang dapat memberikan umpan 

balik positif yang membangun kepercayaan diri bagi Kostrad.  

Keempat, yakin dan percaya pada diri anda dengan tulus. Jika Cakra 

tersebut berkata benar, maka benarlah keputusan tersebut. Hal ini merupakan 

cermin awal dari poin yakin dan percaya pada diri sendiri dengan tulus. Contoh : 

saat gagal mencapai suatu tujuan, sangat mudah bagi seseorang untuk percaya 

bahwa mereka tidak mampu atau tidak cukup baik untuk mencapai tujuan 

tersebut. Meskipun begitu, keberhasilan dan kegagalan tidak selalu disebabkan 

oleh kemampuan yang dimiliki. Terkadang benar bahwa kemampuan adalah 

modal dasar, akan tetapi kita selalu punya kesempatan untuk mempelajari 

apapun yang perlu kita ketahui. Faktor utama dalam menentukan tingkat 

keberhasilan justru bergantung pada kepercayaan diri kita. Kepercayaan diri 

sangatlah penting. Ketika kita yakin kalau kita tidak bisa, maka hasilnya adalah 

kita tidak bisa. Akan tetapi, kalau kita percaya diri bahwa kita bisa melakukannya, 

pandangan kita terhadap suatu tujuan tidak akan tertutup begitu saja, karena kita 

yakin dan mau berusaha untuk itu. 

Mungkin kita pernah mengenal orang-orang yang selalu percaya diri dan 

kemudian bertanya-tanya, Bagaimana cara mereka untuk selalu percaya diri? 

Kepercayaan diri bukanlah bakat yang dikaruniai sejak lahir. Untuk sebagian 
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orang, menjadi percaya diri mungkin sudah menjadi hal yang natural karena ada 

orang-orang di sekeliling mereka yang dapat dijadikan contoh atau role model, 

sehingga mereka dapat mengamati dan meniru perilaku-perilaku yang dapat 

membangun kepercayaan diri. Tidak pernah ada kata terlambat. 

Yakin dan percaya pada diri anda dengan tulus karena apa? Jika kita 

menganggap orang lain lebih hebat daripada kita, tanpa benar-benar menghargai 

diri sendiri, maka kita akan merasa minder. Hal tersebut sangat tidak baik. Oleh 

karena itu,  hargai siapa diri kita. 

Percayalah prajuritku bahwa dengan niat yang baik, tulus dan ikhlas serta 

di tutup dengan keyakinan yang kuat untuk mampu mencapai kehendak dalam 

proses 8 Kekuatan Cakra pada dirimu untuk saling melengkapi, maka tidak ada 

suatu hal yang mustahil tidak dapat kau lakukan dan wujudkan. “Kalian adalah 

prajurit-prajurit yang hebat, prajurit yang terlatih, disiplin, tangguh, militan 

dan profesional !!!” 

 
Sumber: Pen Kostrad 

Yakinlah pada Kekuatan Cakra yang ada pada dirimu sendiri !!! 
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Penerapan Keyakinan 

Niat yang kita luncurkan disertai keyakinan adalah kekuatan yang luar 

biasa sebagai senjata pamungkas yang siap sewaktu-waktu bila digunakan, itu 

merupakan senjata utama bagi prajurit Cakra yang dapat digunakan dalam 

situasi dan kondisi apapun. Temasuk dalam medan penugasan. Keberhasilan 

prajurit Kostrad tidak pernah terlepas dari pengaruh kedelapan komponen 

kekuatan Cakra sehingga mampu melaksanakan tugas dengan hasil capai yang 

maksimal dan berbuah suatu keberhasilan. 

Dengan keyakinan yang kuat, maka dapat menjadi bekal bagi prajurit 

Kostrad dalam setiap melakukan kegiatan dalam mendukung tercapainya tugas 

pokok. Setiap tugas operasi yang dilakukan oleh prajurit Kostrad selalu 

memberikan hasil yang maksimal baik dalam negeri ataupun luar negeri. Baik 

tugas operasi tempur ataupun non tempur. Hal tersebut dapat dicapai karena 

prajurit Kostrad memiliki niat yang tulus dalam setiap kegiatan. Diiringi keyakinan 

yang kuat dalam setiap langkahnya sehingga setiap perintah yang diterimanya 

dapat dilaksanakan secara maksimal dan membuahkan hasil yang besar. 

Keyakinan yang kuat pada diri setiap prajurit untuk mampu menjalankan 

setiap tugas yang diembannya dengan mengunggah 8 kekuatan Cakra yang ada 

pada dirinya bahwa: 

“Semua itu dapat dilakukan... 

Semua itu dapat kita lakukan...  

dan semua itu harus dapat aku lakukan…!!! 

Harus dapat aku lakukan...!!! 

Harus dapat aku lakukan...!!! 

Harus dapat aku lakukan...!!! 

Harus dapat... Harus dapat... Harus dapat.  

Harus dapat aku lakukan !!! 

Aku prajurit hebat... Aku prajurit Perkasa. 

Aku Harus tenang... Aku tidak boleh panik. 

Aku harus tanggap... harus tanggon... harus trengginas. 

Aku prajurit profesional !!!” 
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Tekad, semangat dan keyakinan yang kuat pada diri prajurit inilah yang 

akan mendorong dan terpancar sebagai energi kekuatan yang luar biasa dari 8 

kekuatan Cakra yang dimilikinya untuk mampu berbuat luar biasa, di luar batas 

kemampuan. 

 

 
Sumber: Pen Kostrad 

I can do it !!! CAKRA !!! 
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Sumber: Pen Kostrad 

 

 

“Niat yang ditutup dengan 

keyakinan merupakan formula luar 

biasa dari 8 komponen Kekuatan 

Cakra yang dapat dioptimalkan 

untuk mengatasi semua 

permasalahan.” 
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BAB XI 

MENGASAH 8 KEKUATAN CAKRA 

(IQRO’, BACA…BACA…BACALAH !) 

 

Pada bab-bab sebelumnya, kita telah membahas 8 Kekuatan Cakra 

sebagai potensi diri setiap manusia. 8 Kekuatan Cakra itu akan membantu kita 

dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang kita hadapi. Diawali dari niat 

yang baik, tulus dan ikhlas hingga keyakinan bahwa yang kita lakukan 

merupakan keputusan dan tindakan yang terbaik. Selanjutnya, mari kita 

tanyakan pada diri kita …  

Sudahkah aku memiliki kekuatan Niat ? 

Sudahkah aku memiliki kekuatan Sikap dan Perilaku ? 

Sudahkah aku memiliki kekuatan Pancaran Mata ? 

Sudahkah aku memiliki kekuatan Komunikasi ? 

Sudahkah aku memiliki kekuatan Kesiagaan ? 

Sudahkah aku memiliki kekuatan Daya Imajinasi ? 

Sudahkah aku memiliki kekuatan dalam mengambil Keputusan ? 

Sudahkah aku memiliki kekuatan Keyakinan ? 

Untuk mengetahui jawaban dari seluruh pertanyaan itu, tidak ada cara lain 

selain dengan membaca/iqro’. Bacalah dirimu sendiri, bacalah lingkunganmu, 

bacalah orang lain disekitarmu dan bacalah seluruh alam semesta. Tanpa 

membaca, mustahil kita dapat mengasah dan mempertajam Kekuatan Cakra 

yang terdapat di dalam diri kita. Membaca bukan hanya sekedar mengeja kata-

kata dan juga bukan sekedar membaca kalimat/tulisan di dalam buku. Membaca 

adalah proses melihat, meraba, mendengar, mengecap, mencium, merasakan, 

mencerna dan menganalisa segala sesuatu yang dapat ditangkap oleh seluruh 

indera dan qolbu kita menjadi sebuah informasi. Informasi itu selanjutnya 

disimpan dalam memori otak kita, yang sewaktu-waktu dapat dimunculkan 

kembali untuk digunakan dalam mencari solusi permasalahan, menemukan 

ide/gagasan bahkan memunculkan sebuah inovasi baru. 
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Sumber: Pen Kostrad 

Iqro’, bacalah semua yang kau lihat, kau dengar, kau cium, kau kecap dan yang kau 

rasakan, maka jutaan peluang terhampar dimatamu, ribuan masalah terungkap di 

depanmu dan jutaan solusi tertanam dalam benak pikiranmu. 

 

Iqro’ sebagai Wahana untuk Mengasah 8 Kekuatan Cakra 

8 Kekuatan Cakra yang ada dalam setiap diri manusia tidak dapat 

berfungsi dengan maksimal apabila tidak selalu diasah dengan baik. Iqro’ 

merupakan sarana untuk mengasah dan mengembangkan 8 Kekuatan Cakra 

pada diri setiap prajurit Kostrad. Menurut bahasa Arab, iqro’ artinya bacalah. 

Dalam ajaran agama Islam, perintah membaca disampaikan Allah SWT kepada 

Rasulnya Muhammad SAW saat menerima wahyu pertama kali. Meskipun 

Muhammad SAW menyatakan bahwa dirinya tidak mampu membaca. Namun 

Malaikat Jibril tetap mengulagi perintah Allah SWT hingga tiga kali, iqro’… 

iqro’… iqro’… (bacalah…bacalah…bacalah…) hingga turunlah Surat Al Alaq 

ayat 1-5. Hikmah asbabun nuzul wahyu pertama ini adalah bahwa membaca 

merupakan pintu gerbang untuk bisa menerima berbagai ilmu dari Tuhan YME 

sebagai Sang Guru Kehidupan. Prof. Dr. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa 

iqro’ bermakna membaca, menghimpun, meneliti dan berbagai aktivitas terhadap 
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suatu obyek yang tidak ditentukan.79 Bila obyeknya tidak ditentukan, maka target 

iqro’ bukanlah hanya membaca suatu teks tertulis, namun lebih jauh adalah 

membuka mata, telinga, hidung, mulut, membentangkan tangan dan seluruh 

indera serta batin kita, untuk mendapatkan informasi dari diri kita sendiri, maupun 

lingkungan sekitar kita. bahkan alam semesta untuk diambil manfaatnya. 

Berpijak pada pemahaman di atas, saya sangat meyakini bahwa dengan 

iqro’, setiap prajurit akan mampu membaca setiap hal yang berkaitan dengan 

potensi 8 Kekuatan Cakra yang telah tertanam pada dirinya. Seberapa besar 

tingkat kesiagaan kita, sudah benarkah niat kita, sudah kuatkah pancaran mata 

kita, sudah efektifkah komunikasi kita, sudah baikkah sikap dan perilaku kita? 

Semua akan kita pahami melalui proses membaca diri kita sendiri. Membaca 

lingkungan dan alam sekitar. Selanjutnya, iqro’ juga berguna untuk menggali 

ilmu. metode latihan dan pengalaman apakah yang harus kita cari untuk meng-

upgrade 8 Kekuatan Cakra kita? Semuanya bisa kita dapatkan melalui iqro’ 

dikala kita peka dan peduli untuk mencermati dan mengamati semua itu. 

 

Apa yang Harus Dibaca? 

Pintu gerbang untuk bisa mengasah 8 kekuatan Cakra hanya satu yaitu 

iqro’ yang berarti menghimpun. Iqro’ merupakan kata pertama dari wahyu yang 

disampaikan Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW dalam surat Al Alaq ayat 1-5 

yang diawali dengan “Iqro’ bismi robbikalladzi kholaq” yang diterjemahkan 

sebagai “Bacalah dengan menyebut Nama Tuhanmu Yang Menciptakan”. 

Tentu saja hal ini mengherankan bagi Nabi, karena Beliau adalah seorang buta 

huruf. Apa yang harus dibaca? Kita juga tidak menemukan penjelasan tentang 

apa obyek yang harus dibaca dari kata iqro’ ini. Prof. Dr. M. Quraish Shihab 

menjelaskan bahwa iqro’ berasal dari kata qara’a yang arti awalnya adalah 

“menghimpun”. 80 Jadi, makna kata iqro’ itu sendiri tidak sempit hanya 

membaca. Ini merupakan proses penerjemahan kata iqro’ yang pada akhirnya 

mengkerdilkan kata iqro’ itu sendiri. Lebih lanjut, Quraish Shihab menjelaskan 

 
79 Quraish Shihab, https://www.youtube.com/watch?v=dqc9svmhjBM. Akses pada 15 September 

2019  
80 Ibid.   

https://www.youtube.com/watch?v=dqc9svmhjBM
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bahwa iqro’ juga bermakna meneliti, melakukan pengamatan dengan syarat 

mutlak yang tidak dapat ditinggalkan yaitu “bismi robbik” yang berarti Demi 

Nama Tuhanmu. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa proses menghimpun 

keterangan, mengamati, meneliti suatu obyek tadi, bertujuan semata-mata demi 

untuk Tuhan YME. Hal ini berkaitan erat dengan niat, maka benarlah analogi 

bahwa iqro’ merupakan gerbang ilmu pengetahuan dengan niat sebagai kunci 

pembukanya. 

 
Sumber: Pen Kostrad 

Lakukan solusi dengan membaca dan mencermati apa yang menjadi  

permasalahan dan penyebabnya 

 

Pembahasan menarik selanjutnya adalah menentukan obyek yang harus 

diteliti, diamati dan dihimpun keterangannya. Jika kata iqro’ diterjemahkan 

sebagai membaca, maka akan terlintas dalam benak kita bahwa itu adalah suatu 

proses mengeja suatu obyek yang mengandung tulisan atau dapat diartikan 

sebuah buku bacaan. Dalam hal ini, maka penerjemahan kata iqro’ telah 

melenceng dari makna awalnya dan mempersempit obyeknya. Padahal, yang 

diinginkan oleh Tuhan adalah seluruh obyek yang telah diciptakan-Nya. Dengan 

pengakuan bahwa Tuhan YME merupakan causa prima, maka obyek yang telah 

diciptakan-Nya tersebut menjadi sangat luas dan tidak berbatas. Pada konteks 

yang lebih luas bahwa seluruh panca indra yang ada pada diri kita diperintahkan 
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untuk mampu membaca. Bacalah semua yang kita lihat. Bacalah semua yang 

dapat kita dengar. Bacalah semua yang dapat kita kecap. Bacalah semua yang 

dapat kita cium. Bacalah semua yang dapat kita rasakan dalam hati sanubari 

terdalam yang terpancar pada Cakra kita, sebagai sebuah naluri untuk mampu 

memprediksi dan mengantisipasi serta menemukan jutaan peluang dan potensi, 

serta permasalahan di dalam lingkungan sekitarnya. Ini melingkupi seluruh 

benda dan makhluk yang terdapat di alam semesta, langit dan bumi yang 

tentunya bermanfaat bagi hajat hidup manusia. Penemuan pesawat terbang, 

merupakan suatu proses iqro’ dari angin yang pada akhirnya memberikan solusi 

bagi hajat hidup manusia di bidang transportasi. Demikian pula dengan teori 8 

Kekuatan Cakra, ini merupakan hasil proses iqro’ yang saya lakukan terhadap 

Tuhan, diri saya sendiri, lingkungan dan alam semesta disekitar saya. 

 

Baca dan Kenali Tuhan 

Salah satu hal yang wajib kita syukuri adalah, terlahir di bumi Indonesia 

yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini mengandung konsekuensi logis untuk 

menempatkan Tuhan sebagai dzat yang selalu paling atau Maha dalam segala 

sesuatu. Pada akhirnya, konsekuensi logis ini melahirkan pemahaman untuk 

meletakkan Tuhan sebagai Obyek paling penting yang harus diteliti, diamati dan 

dikumpulkan segala keterangan tentang-Nya. Maka sebagai manusia Pancasila, 

tidak ada hal yang lebih penting dan patut didahulukan dari pada mempelajari 

segala seluk-beluk tentang Tuhan YME. Pengenalan, pengetahuan dan 

pemahaman kepada Tuhan merupakan core of the core untuk dapat meneliti, 

mengkaji dan mempelajari obyek lainnya. Sebagai contoh komunikasi kita 

dengan tetangga.  

 

Bacalah Diri Sendiri, Orang Lain, Lingkungan dan Alam Semesta 

Mari kita belajar membaca diawali dengan membaca siapa diri sendiri? 

agar mampu menemukan bagian jati diri kita sebagai wujud introspeksi terhadap 

segenap potensi kemampuan dan kelemahan diri sendiri yang patut kita gali dan 
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di evaluasi. Dengannya, kita akan mampu menentukan upaya-upaya 

penyempurnaannya. Baca terus, baca dirimu, baca potensi dan kekurangan 

teman-temanmu serta baca lingkunganmu. Pada dasarnya ilmu prajurit/militer 

diimplementasikan pada bagaimana setiap prajurit dapat menjabarkan apa yang 

harus dilakukannya dalam setiap tugas yang diemban. Kepekaan dan 

kecermatan membaca terhadap berbagai perubahan situasi yang terjadi di 

lingkungannya, melahirkan naluri tempur sebagai prajurit Cakra. Melalui 

kemampuan membaca tersebut, setiap prajurit Cakra dapat menilai berbagai 

potensi ancaman dan hambatan yang mungkin dihadapi. Pada akhirnya 

membuat perencanaan dan persiapan, mengantisipasi serta membuat alternatif-

alternatif cara bertindak sehingga dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan 

baik. 

Setelah kita membuka dan memahami diri sendiri, selanjutnya kita 

membaca kerabat. Siapa sajakah teman-teman kita, serta kelebihan dan 

kekurangan yang dimiliki. Seandainya kita memiliki teman yang lebih hebat, 

maka kita harus belajar dari kehebatannya. Namun jika mereka memiliki 

kelemahan, maka kita harus membantu dan membimbing agar mereka menjadi 

lebih baik. Saling mengingatkan adalah kunci keberhasilan dalam sebuah 

pertemanan. Ini adalah upaya untuk membuka tabir kelemahan seseorang. 

Menghilangkan kebingungan, menciptakan pemahaman dan keterbukaan yang 

pada akhirnya mewujudkan saling asah, saling asih, saling asuh dan saling 

mewangi untuk kemudian berbagi dengan orang lain. Melahirkan soliditas dan 

kebersamaan yang sangat kuat. 

Dari kemampuan membaca inilah kita akan mendapatkan banyak 

manfaat. Banyak hal yang akan kita dengarkan, cium, kecap dan rasakan. Di 

sanalah terletak berjuta ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan begitu banyak dan 

luas. Tidaklah cukup waktu seumur hidup manusia untuk memperoleh seluruh 

ilmu pengetahuan tersebut. Sehingga alangkah sia-sianya dengan waktu yang 

sedikit ini jika kita tidak memaksimalkan waktu untuk meraihnya. Ilmu 

pengetahuan bersumber dari segala hal. Tidak hanya tertulis di buku, namun 

seluruh alam semesta merupakan media pembelajaran bagi manusia.  
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Sumber: Pen Kostrad 

Wahai Prajuritku...Gali potensi Kekuatan Cakra pada dirimu... 

Awali dengan niat baik, tulus dan ikhlas, ditutup dengan keyakinan yang kuat 

untuk dapat meraih tujuan dan impianmu...!!! 
 

 

Sekarang, diamlah sejenak. Ambil nafas panjang dan resapi. Bacalah diri 

kita sendiri. Mulailah bertanya pada diri kita sendiri…  

Aku ini siapa? 

Apa impianku? 

Apa kehebatanku? 

Apa kekuranganku?  

Apa potensi dalam diriku? 

Aku prajurit hebat !  

Aku prajurit perkasa !  

Aku ini gagah berani ! 

Aku ini hebat ! 

Aku harus bisa !  

Semua pasti bisa kulakukan ! 
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Dengan melatih kepekaan, kecermatan dan kepedulian, maka secara 

tidak langsung kita sedang memunculkan keinginan serta daya tarik pada diri 

sendiri untuk mau tahu, mau memperhatikan, mau mengamati dan mau 

mempelajari segala sesuatu yang tersebar di sekitar kita. Kita akan tertarik untuk 

terus menggali, hingga menemukan nilai tambah, manfaat, rahasia yang 

berharga dari suatu obyek untuk memperkaya memori bank data ingatan 

terhadap setiap obyek yang kita lihat, kita dengar, kita cium, kita raba dan kita 

rasakan. Selanjutnya bank data kekayaan memori tersebut, bila diolah, disusun, 

disinergikan dengan kekuatan daya imajinasi yang penuh inovasi dan kreativitas. 

Menghasilkan ide-ide baru, gagasan bahkan karya nyata baru yang belum 

pernah dipikirkan atau dibuat oleh orang lain. 

Bila kita terbiasa ikhlas mengembang proses berpikir seperti yang tersebut 

di atas, dengan segenap kesucian hati, maka naluri, ide, ilham, petunjuk dan 

wahyu dari Tuhan akan senantiasa mengalir terus menerus kepada otak kita 

tanpa bisa kita bendung. Akhirnya, hal ini akan menjadikan kita suatu sosok 

pribadi unggul yang unik, yang selalu berkembang, maju, produktif, memiliki 

cipta, rasa dan karsa yang tinggi untuk menghasilkan karya-karya nyata serta 

tidak mudah ditiru oleh orang lain. Selama kita mau membaca untuk mengasah 

kedelapan kekuatan Cakra pada diri kita, maka semua ilmu pengetahuan yang 

kita lihat, kita dengar dan kita rasakan akan selalu menjadi inspirasi dalam 

melanjutkan pengabdian kepada negara dan bangsa. Buku ini menuntun Anda 

untuk menggali, mengembangkan dan meningkatkan kekuatan Cakra Anda. 

Baca, baca, bacalah dan baca terus hingga ajal menjemput. Bacalah alam sekitar 

kita. Semakin tinggi kemampuan membaca yang ada pada diri kita, maka jutaan 

peluang, potensi dan permasalahan serta ilmu pengetahuan akan kita dapatkan. 

 

Semua yang telah dijelaskan pada halaman terdahulu akan 

kita dapatkan menjadi nilai-nilai yang bermanfaat berupa 

ilmu pengetahuan, potensi dan permasalahan serta peluang-

peluang dalam mencari solusi pemecahan masalah. Kata 

kuncinya adalah apabila kita peka, tanggap, peduli dan 

cermat untuk mengamati semua itu...CAKRA...!!! 
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BAB XII 

ANJANGSANA DAN SILATURAHMI 

 

Pada bab sebelumnya, kita telah membahas bahwa hanya dengan 

iqro’/membaca kita dapat mengasah 8 Kekuatan Cakra. Bacalah semua yang 

terlihat, terdengar, tercium, terkecap dan seluruh yang bisa dirasakan indra kita. 

Untuk dapat membaca semua itu, maka kita perlu mendatangi obyek yang akan 

kita baca. Mendatangi obyek yang akan kita baca itulah disebut sebagai 

anjangsana dan silaturahmi. Anjangsana dan silaturahmi bukan sekedar 

bertamu, tetapi pada suatu hal yang lebih khusus yaitu mendatangi dan 

mengunjungi. Tuhan YME juga memerintahkan para Nabi-Nya untuk 

melakukan Hijrah atau perjalanan, melakukan safari dalam arti mendatangi dan 

mengunjungi, dalam istilah Jawa “blusukan”.  Datangilah dari satu tempat ke 

tempat yang lain, dari satu sahabat ke sahabat yang lain, dari satu saudara ke 

saudara yang lain, dari satu rumah ke rumah yang lain, dari satu warung ke 

warung yang lain, dari satu kampung ke kampung yang lain, dari satu sungai ke 

sungai yang lain, dari satu sawah ke sawah yang lain, dari satu lembah ke 

lembah yang lain, dari satu rawa ke rawa yang lain, dari satu bukit ke bukit yang 

lain, dari satu gunung ke gunung yang lain, dari satu pantai ke pantai yang lain, 

dari satu laut ke laut yang lain, dari satu pulau ke pulau yang lain, dari satu 

Negara ke Negara yang lain, dari satu benua ke benua yang lain, demikian 

seterusnya dan jangan pernah berhenti sampai ajal menjemput kita. Seandainya 

kita lakukan itu semua, maka jutaan informasi, jutaan permasalahan, jutaan 

peluang, jutaan solusi bisa kita dapatkan. Dan itu semua adalah suatu hal yang 

sia-sia apabila kita hanya sekedar mendatangi saja tanpa memperoleh hasil 

apapun, apabila kita tidak peka, tidak peduli dan tidak cermat untuk 

mengamati serta mengambil nilai-nilai manfaat dari semua itu. Itulah kata 

kunci untuk mendapatkan sumber inspirasi dan mencapai profesionalisme serta 

menjadi senjata pamungkas Prajurit Darma Putra Kostrad. Karena itu semua 

merupakan ilmu katon, apa yang sudah kamu lihat dapat kamu serap.  
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Bukan sesuatu pandangan penglihatan yang hampa dan tanpa makna, 

tanpa mendapatkan nilai dan manfaat. Dalam istilah bahasa jawa “Ketok Ora 

Ketok” yang berarti melihat tapi tidak terlihat, terdengar namun tidak mendengar, 

mencium tapi tidak tercium, mengecap tapi tidak merasakan. Dalam hal ini 

dituntut respon yang tinggi berupa kepekaan dan kepedulian untuk mampu 

mencermati dan mengamati setiap perubahan situasi yang terjadi, menemukan 

permasalahannya, menangkap peluang dan potensi yang dapat dikembangkan 

serta mangambil nilai-nilai yang bermanfaat dari semua itu.  

Pada bab ini saya akan membahas anjangsana dan silaturahmi sebagai 

metode untuk mengumpulkan informasi, data, dan keterangan yang akan 

disimpan dalam memori otak kita. Bagaimana proses otak merekam, menyimpan 

dan menyajikan kembali informasi dalam suatu proses analisa atau pemikiran. 

Serta hal-hal lain yang secara teknis berkaitan dengan anjangsana dan 

silaturahmi juga akan turut saya uraikan untuk memperkaya wawasan dan cara 

pandang kita. 

 

 
Sumber: Pen Divif 2 Kostrad 

Lakukan Anjangsana dan Silaturahmi dimanapun kamu bertugas dan berada 
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Mengapa Kita Butuh Anjangsana dan Silaturahmi? 

Manusia membutuhkan anjangsana dan silaturahmi untuk mendapatkan 

informasi, keterangan dan data dari setiap makhluk maupun benda yang menjadi 

obyek ketertarikannya. Informasi, keterangan dan data yang didapatkan dari 

proses interaksi tersebut selanjutnya akan disimpan ke dalam database memori 

ingatannya. Kekayaan informasi tersebut sangat dibutuhkan manusia dalam 

proses analisa dan olah pikirnya. Sebagian orang menyebut kekayaan database 

ingatan ini sebagai wawasan. Semakin banyak data di dalam database ingatan, 

maka dapat dikatakan semakin luas wawasan dan pengetahuan orang tersebut. 

Dalam rangka mengumpulkan data untuk mengisi memori otaknya, 

seseorang harus rajin dan rela mendatangi setiap tempat yang mengandung 

informasi yang dibutuhkannya tersebut. Kerelaan seseorang mengunjungi obyek 

yang menjadi target penelitiannya inilah yang disebut sebagai anjangsana. 

Dengan mengunjungi obyek dan menjalin interaksi dengan obyek, maka kita 

akan mendapatkan berbagai macam informasi yang kita butuhkan. Bahkan 

informasi lain yang belum kita butuhkan saat ini juga bisa didapatkan untuk 

memperkaya bank data otak kita, karena kapasitas memori otak manusia dikenal 

cukup besar untuk menampung beberapa informasi sekaligus. Setiap proses, 

apa yang kita lihat melalui kedua mata dan dengar melalui kedua telinga, 

memang hal menarik yang melalui beberapa tahapan sampai di proses ke otak. 

Pada saat kita menyimpan memori sekecil apapun ke dalam otak kita, biasanya 

akan ada bagian baru dari otak yang terkoneksi satu sama lain. 

Silaturahmi meningkatkan kesehatan otak dan tubuh. Kegiatan silaturahmi 

yang meliputi berbicara, berdiskusi, dan semua aktivitas interaksi sosial akan 

membuat otak  makin terasah dan berkembang. Otak yang mengalami 

rangsangan positif dari lingkungan/interaksi sosial, akan melalui suatu rangkaian 

proses-proses kimia ke arah perkembangan otak yang makin positif. Keadaan 

otak yang positif akan membawa dampak perubahan tingkah laku yang juga 

positif.  Selain menimbulkan rangsangan positif terhadap otak, dalam rangkaian 

silaturahmi pun, seperti situasi berjumpa dengan kawan/kerabat yang sudah 

http://www.pikiran-rakyat.com/tags/sehat
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lama tidak bertemu,  bertegur sapa dan saling bertukar cerita, bahkan saling 

memaafkan, tentu akan menimbulkan rasa bahagia. 

Pada saat seseorang bahagia, maka pada otaknya akan ditemui zat kimia 

hypocretin yang bekerja hampir sama dengan hormon dopamin. Zat kimia ini 

bertanggungjawab dalam memunculkan rasa senang dan bahagia. Kadar 

hypocretin akan meningkat bersamaan dengan meningkatnya emosi positif 

dalam interaksi sosial.81 Makin banyak emosi positif yang lahir dalam suasana 

silaturahmi, maka imunitas tubuh pun akan makin meningkat. Disebutkan bahwa 

kondisi emosional yang meliputi rasa tidak bahagia seperti stres, takut atau 

marah akan membuat tubuh memproduksi hormon kortisol, adrenalin dan 

epinefrin yang akan menghambat tubuh dalam menanggulangi infeksi atau virus 

yang masuk ke dalam tubuh, membuat tubuh menjadi lemah dan mudah sakit. 

Sedemikian besarnya manfaat anjangsana dan silaturahmi bagi manusia 

sebagai makhluk sosial, sehingga manusia akan selalu membutuhkan dalam 

mengisi setiap tapak perjalanan hidupnya.  

Anjangsana dan silaturahmi merupakan metode komunikasi efektif yang 

umumnya digunakan seseorang dengan mengunjungi sanak saudara, handai 

taulan dan sahabat karib. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), 

“anjangsana merupakan suatu kunjungan silaturahmi untuk melepas rasa rindu”. 

Berdasarkan kaidah agama Islam, anjangsana dikenal dengan sebutan 

silaturahmi yang berarti tali persaudaraan atau persahabatan.  Silaturahmi dan 

berbuat baik kepada kerabat disandingkan dengan perintah menyembah Allah 

serta berbuat baik kepada orang tua. Dalam beberapa hadis, menyambung tali 

persaudaraan dinyatakan sebagai ciri orang yang beriman sempurna. Begitu 

pentingnya silaturahmi hingga Rasulullah SAW menganjurkan untuk mempelajari 

hubungan kerabat demi silaturahmi.  

Dalam proses anjangsana dan silaturahmi pada pengertian yang lebih 

luas yaitu dengan cara mendatangi dan mengunjungi maka akan terjalin suatu 

komunikasi sosial dan interaksi antara semua yang terlihat, terdengar, tercium, 

 
81 Nature Communications Journals. (Los Angeles: University of California. 2012) 

http://www.pikiran-rakyat.com/tags/sehat
http://www.pikiran-rakyat.com/tags/sehat
http://www.pikiran-rakyat.com/tags/sehat
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terkecap dan terucap serta yang dirasakan dalam hati, pikiran prajurit untuk 

mampu mencermati semua itu. Datangi dan kunjungilah dari satu sahabat ke 

sahabat yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu wilayah ke 

wilayah yang lain, maka dalam proses tersebut kita akan mendapatkan 

pengetahuan, kita menemukan sahabat-sahabat, kita menemukan jutaan 

peluang dan permasalahan yang mungkin tidak akan tertangkap dalam 

pemikiran seseorang yang tingkat kemampuan membacanya rendah. Disinilah 

dituntut kepedulian dan kepekaan prajurit Kostrad untuk peduli dan mampu 

mencermati nilai-nilai yang ada di dalamnya. 

Masyarakat Jawa mengenal filosofi ilmu katon sebagai pengetahuan yang 

bisa langsung kita dapatkan dari kemampuan indra yang dianugerahkan kepada 

setiap umat manusia. Contohnya rutinitas sehari-hari yang kita pelajari dengan 

mengamati kebiasaan orangtua maupun saudara kita. Sama halnya dengan 

kecakapan yang wajib dikuasai oleh prajurit Cakra antara lain menembak, 

bernavigasi, bela diri dan memiliki fisik prima merupakan suatu kompetensi yang 

diperoleh melalui proses melihat dan meniru, mengamati kemudian 

mempraktekkan sampai dengan mencapai suatu standarisasi tertentu sesuai 

kebijakan pimpinan. Dalam pembahasan ini, dapat kita tarik kesimpulan bahwa 

anjangsana dan silaturahmi merupakan bagian dari metode interaksi manusia 

yang paling efektif untuk memperkaya wawasan sehingga mampu menghasilkan 

output yang luar biasa. 

 

Proses Otak Merekam, Menyajikan Kembali dan Mengolah 

Informasi untuk Membuat Analisa 

”Otak adalah bagian tubuh yang paling sulit dipelajari,” demikian 

pengamatan E. Fuller Torrey, seorang psikiater di Institut Kesehatan Mental 

Nasional AS (U.S. National Institute of Mental Health).82 Namun, hal ini terus 

menjadi bahan penelitian para ilmuwan untuk menyingkap misteri dibalik betapa 

 
82 J. N. Flynn. Otak Anda—Bagaimana Cara Kerjanya?. Watch Tower Bible and Tract Society of 

Pennsylvania.  https://wol.jw.org/id/wol/d/r25/lp-in/101999322. 1999. Akses pada 10 Oktober 
2019. 

https://wol.jw.org/id/wol/d/r25/lp-in/101999322
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mengagumkannya sistem kerja otak manusia. Otak menerima berbagai informasi 

dari seluruh panca indra. Sebagai contoh informasi visual dan grafis yang 

dihasilkan oleh mata, dikirim dengan sangat mengagumkan ke otak dan disimpan 

ke dalam sel-sel otak. Demikian pula dengan informasi audio/suara, ditangkap 

oleh telinga dan di transfer ke dalam sel-sel otak untuk disimpan. Begitu juga 

informasi berupa aroma yang ditangkap oleh hidung, informasi tentang bentuk 

yang dapat diraba oleh tangan, rangsangan rasa yang dapat ditangkap oleh 

lidah, perubahan suhu yang dapat di deteksi oleh kulit dan lain sebagainya. 

Semuanya itu dikirim oleh jaringan syaraf dan disimpan ke otak sebagai memori.  

Selanjutnya, inginkah kita tahu bagaimana sebuah ingatan terbentuk? 

Bagaimana kita bisa mengingat kenangan yang baru saja kita lalui atau bahkan 

yang sudah bertahun-tahun terjadi? Ingatan terbentuk sejak kita lahir dan akan 

terus terbentuk selama kita hidup. Hippocampus adalah bagian otak yang 

terletak di lobus temporal otak, yang berperan untuk mempertahankan ingatan. 

Peneliti menyatakan bahwa setiap sel Hippocampus digunakan untuk 

menyimpan satu ingatan atau memori. Saat ada rangsangan dari lingkungan, 

maka ingatan akan terbentuk melalui tiga tahap, yaitu: Tahap belajar, yaitu 

proses di mana informasi diterima oleh indra tubuh. Tahap retensi, yaitu proses 

informasi disimpan oleh otak. Tahap retrieval, yaitu memanggil kembali ingatan 

yang telah tersimpan sebelumnya dan membentuk ingatan baru.83 

Proses bongkar pasang senjata dengan mata tertutup merupakan contoh 

yang paling sederhana untuk menjelaskan bagaimana proses otak manusia 

bekerja dengan sangat sempurna dan menakjubkan. Diawali dari tahap belajar 

secara visual tentang gambaran dari 5 bagian besar senjata, yaitu 1) laras dan 

kas, 2) pelindung laras, 3) bagian popor dan pistol grip, 4) rangkaian peluncur 

dan 5) tangkai penegang. Selanjutnya tahap retensi, yang merupakan 

sinkronisasi antara informasi visual yang telah tersimpan tersebut disetarakan 

dengan informasi bentuk yang dihasilkan oleh tangan. Sehingga pada tahap 

retrieval, ketika tangan memegang laras, maka otak akan menampilkan memori 

 
83 Nimas Mita Etika M. Bagaimana Ingatan Dalam Otak Bisa Terbentuk?. Hello Sehat. https:// 

hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/bagaimana-ingatan-dalam-otak-bisa-terbentuk/. 2016. 
Akses pada 10 Oktober 2019. 
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ingatan berupa gambaran sebuah laras, sekalipun mata tertutup. Demikian juga 

saat tangan memegang 4 bagian besar senjata lainnya, maka secara spontan, 

otak akan menampilkan gambaran visual dari masing-masing bagian tersebut, 

sekalipun mata tidak bisa melihat. Sehingga dengan proses yang sama, dapat 

dipelajari detail masing-masing bagian misalnya dimana posisi lubang pasak 

pada bagian laras? Dimana posisi rel untuk memasukkan rangkaian peluncur?  

Dimana bagian bawah dan atas serta kanan dan kiri dari pelindung laras untuk 

memasangnya pada laras? Semuanya dapat digambarkan secara visual oleh 

otak, sekalipun mata tertutup dan hanya dipegang oleh tangan. Sehingga pada 

akhirnya, tangan dapat membongkar dan memasang kembali senjata dengan 

sempurna sekalipun mata tertutup. Jika keterampilan itu diulang secara terus-

menerus hingga kita hafal, hingga kita menjiwai, maka keterampilan itu 

secara tidak kita sadari telah masuk ke dalam alam bawah sadar kita. 

Sehingga, secara otomatis otak akan mengeluarkan memori alam bawah 

sadar dan memerintahkan seluruh anggota tubuh sesuai fungsinya untuk 

merespon secara refleks ketika terjadi kondisi tertentu. Uraian di atas 

memberikan contoh nyata, betapa pentingnya mengisi memori otak kita dengan 

berbagai informasi, yang selanjutnya akan dapat kita munculkan kembali dan kita 

manfaatkan untuk menganalisa persoalan dan melaksanakan tugas yang 

menjadi tugas pokok kita. Dengan mempelajari sistem kerja otak manusia, 

semakin jelaslah korelasi antara betapa pentingnya anjangsana dan silaturahmi 

sebagai metode interaksi sosial untuk mengisi memori otak kita. 

 

Anjangsana dan Silaturahmi sebagai Sumber Ilham 

Setelah mempelajari sistem kerja otak manusia, saya mengajak pembaca 

untuk merenungkan bagaimana sebuah informasi bisa memancing critical 

reflection dan critical thinking kita untuk menghasilkan karya unik yang belum 

pernah terpikirkan sebelumnya, baik pada diri kita sendiri maupun orang lain. 

Mengambil manfaat bongkar pasang senjata dengan mata tertutup, mungkin 

cukup mudah bagi kita. Dengan membayangkan kondisi keterpaksaan harus 

membersihkan senjata di tengah kegelapan malam, bisa jadi kita sudah 



8 KEKUATAN CAKRA 

 

168  Anjangsana dan Silaturahmi 

mendapatkan jawabannya. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa 

keterampilan itu harus benar-benar dikuasai sebagai bentuk kesiagaan dan 

kesiapan, jika sewaktu-waktu hal itu benar terjadi. Untuk membahas lebih jauh, 

pernahkah kita mengurai sebuah kisah inspiratif tentang Wright bersaudara, sang 

penemu pesawat terbang? 

Wilbur dan Orville Wright adalah putra-putra Milton Wright, seorang Uskup 

Persatuan Saudara dalam Kristus.84 Ketertarikan Wright bersaudara terhadap 

dunia aeromodeling bermula dari sebuah mainan menyerupai helikopter kecil 

yang dibawa pulang ayah mereka dari sebuah perjalanan, ketika keluarga itu 

tinggal di Iowa.85 Mainan itu sebenarnya bernama gasing cina. Terbuat dari 

bambu, kertas, gabus serta karet gelang untuk menggerakkan rotornya. Disinilah 

awal kekaguman Wright bersaudara melihat mainan itu dapat terbang dengan 

sempurna di langit-langit rumahnya.  

Di pertengahan 1890-an, Wright bersaudara melihat di koran dan majalah 

bagaimana Otto Lilienthal pelopor manusia terbang pertama yang meluncur dan 

terbang dengan glider buatannya di Jerman. Sayangnya, Otto tewas akibat 

percobaannya itu. Pada tahun 1896, mereka juga mendapat informasi mengenai 

Samuel Langley yang berhasil menerbangkan pesawat bertenaga uap tanpa 

awak. Tahun 1899, Wilbur meminta ke Smithsonian Institution informasi 

mengenai publikasi rancangan Aeronautika dari Sir George Cayley, Chanute, 

Lilienthal, Leonardo da Vinci, dan Langley. Setelah mendapatkan publikasi 

rancangan tersebut, mereka kemudian mulai melakukan eksperimen 

penerbangan tahun itu juga. Mereka mulai membuat tiga pesawat terbang layang 

bersayap kembar. Ketiganya dites di pantai Kitty Hawk, North Carolina. Pesawat 

yang ketiga telah diujinya sebanyak 1000 kali penerbangan dan ternyata berhasil 

dengan sukses. Kemudian mereka membuat mesin motor ringan. Mesin tersebut 

dipasang dipesawatnya yang keempat, yang dinamakannya Wright Flyer. Pada 

 
84 Encyclopedia of World Biography. Wright Brothers Biography. https://www.notable 

biographies.com/We-Z/Wright-Brothers.html#ixzz61qkV3Euf. Akses pada 10 Oktober 2019. 
85 Tom D. Crouch. Wright brother, American aviators. Encyclopaedia Britannica. https://www. 

britannica.com/biography/Wright-brothers. Akses pada 10 Oktober 2019. 



8 KEKUATAN CAKRA 

 

Anjangsana dan Silaturahmi 169 

pukul 09.30 pagi, dalam cuaca dingin yang mendung pada tanggal 17 Desember 

1903. 

 

Wright Bersaudara 

menerbangkan untuk 

pertama kalinya pesawat 

udara berkendali sejauh 

empat mil di dekat wilayah 

berbukit pasir di Kitty 

Hawk, North Carolina. 

Mereka menyaksikan 

pesawat Wright Flyer dikemudikan oleh Orville, mengangkasa selama 12 detik. 

Kemudian pesawat tersebut turun kembali setelah mencapai 37 meter dari tanah. 

Penerbangan tersebut merupakan penerbangan pesawat yang pertama dalam 

sejarah. Pesawat Flyer yang asli kini terdapat di Museum Dirgantara di 

Washington DC, Amerika Serikat. 

Meskipun mereka bukan orang pertama yang membuat pesawat 

percobaan, namun Wright bersaudara adalah orang pertama yang menemukan 

kendali pesawat sehingga pesawat terbang dengan sayap statis dan bisa 

dikendalikan. Terobosan yang paling besar adalah penemuan ‘kontrol tiga 

sumbu’ yang digunakan oleh semua pesawat terbang sampai sekarang. Mereka 

memperoleh keahlian mekanik tersebut dari bekerja di toko mereka yang penuh 

dengan mesin cetak, sepeda, motor dan mesin lainnya. Terinspirasi dengan 

sistim kerja sepeda, mereka mendapat gagasan bahwa pesawat terbang yang 

tidak stabil dapat dikendalikan dengan latihan.  Secara umum mereka dihargai 

atas desain dan perancangan pesawat terbang efektif pertama. 

Dari kisah inspiratif tersebut, dapat kita petik pelajaran berharga, bahwa 

sebuah perjalanan dalam rangka anjangsana dan silaturahmi yang dilakukan 

oleh seorang Uskup, telah menghadirkan sebuah informasi berupa mainan 

gasing cina yang pada akhirnya menginspirasi anak-anaknya untuk menjadi 

penemu konsep pesawat fix wing yang dapat dikendalikan pertama kali di dunia. 

Sumber: https://stpdxpdc.wordpress.com/2010/05/30/wright-bersaudara/ 

https://stpdxpdc.wordpress.com/2010/05/30/wright-bersaudara/
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Meskipun mainan itu seolah-olah tidak berharga bagi karir dan pekerjaannya, 

namun diluar dugaan manusia telah menghadirkan ilham bagi anak-anaknya, 

hingga tertarik mendalami sistem kerja mainan tersebut. Sebuah informasi yang 

seolah tidak berguna untuk kita, ternyata berharga bagi orang lain. Suatu 

informasi yang tidak dapat kita manfaatkan saat ini, bisa jadi bermanfaat untuk 

waktu yang akan datang. Oleh karena itu, mari perbanyak anjangsana dan 

silaturahmi. Buka mata, telinga, hidung, mulut, kulit dan seluruh indra kita untuk 

mencermati setiap fenomena, kejadian serta informasi selama proses 

anjangsana dan silaturahmi tersebut untuk menghadirkan Ilham dari Yang Maha 

Kuasa. 

 

Anjangsana dan Silaturahmi Memperkuat Niat, Keteguhan dan 

Jiwa Pantang Menyerah 

Dalam kisah Wright bersaudara di atas, kita juga dapat merenungkan 

bagaimana proses anjangsana dan silaturahmi dapat memperkuat niat, 

keteguhan dan jiwa pantang menyerah. Niat Wright bersaudara untuk 

mengembangkan konsep pesawat fix wing muncul setelah sekian tahun 

terinspirasi sistem kerja mainan gasing cina yang di dapat dari ayah mereka. 

Selanjutnya, mari kita teliti proses ketika Wright bersaudara berusaha 

mengumpulkan informasi yang mendukung niatnya tersebut. Diawali dari sebuah 

anjangsana ke sebuah toko majalah dan koran yang membawanya hingga 

membaca artikel tentang uji coba Otto Lilienthal di Jerman pada pertengahan 

tahun 1890-an, yang akhirnya harus meninggal saat menguji coba desain 

pesawat hasil eksperimennya. Demikian juga ketika mereka anjangsana dan 

silaturahmi hingga mendapatkan informasi tentang penelitian Samuel Langley 

yang berhasil menerbangkan pesawat tanpa awak bertenaga uap pada tahun 

1896. Seandainya mereka hanya pasif dan berdiam diri tanpa aktif melakukan 

anjangsana dan silaturahmi, mustahil akan mendapatkan informasi terkait ilmu 

dan pengetahuan yang memperkuat hipotesanya. Demikian pula anjangsana 

dan silaturahmi mereka ke Smithsonian Institution untuk meminta publikasi 

rancangan eksperimen di bidang Aeronautika sebelum-sebelumnya, telah 
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menambah kekuatan niat mereka untuk melaksanakan percobaan lanjutan di 

bidang aeromodelling. 

Selain memperkuat niat, anjangsana dan silaturahmi yang menghasilkan 

informasi serta data-data yang akurat akan melahirkan keteguhan dan jiwa 

pantang menyerah. Dalam kisah Wright bersaudara di atas, keteguhan dan 

semangat pantang menyerah nampak pada banyaknya jumlah percobaan dan 

model pesawat yang telah mereka habiskan selama eksperimen tersebut. 

Mereka telah melakukan 1000 kali percobaan, dilanjutkan evaluasi, perbaikan 

dan penyempurnaan tanpa memandang lelah setiap pagi, siang bahkan hingga 

malam hari.86 Seandainya mereka menyerah pada percobaannya yang ke-999, 

niscaya mereka tidak akan menemukan konsep kendali pesawat terbang fix wing 

yang hingga kini masih dipakai di dunia aeromodelling. Rasa ingin tahu yang 

muncul dari proses critical thinking, menghadirkan keteguhan untuk terus 

melakukan uji coba sekalipun menghabiskan waktu, tenaga dan harta bendanya. 

Bahkan resiko kematian sebagaimana yang dialami oleh Otto Lilienthal, tidak 

membuat mereka berkecil nyali. Dari sini, dapat kita tarik benang merah 

bagaimana korelasi antara anjangsana dan silaturahmi dalam memperkuat niat, 

keteguhan dan jiwa pantang menyerah.  

 

Kecermatan dalam Menentukan Variabel Penting Saat 

Anjangsana dan Silaturahmi 

Pada pembahasan sebelumnya, telah dibahas korelasi antara anjangsana 

dan silaturahmi dengan kebutuhan manusia untuk mengumpulkan data, 

informasi serta keterangan dalam rangka mengisi database otaknya. Sebelum 

melaksanakan anjangsana, alangkah baiknya jika terlebih dahulu kita cermat 

dalam menentukan dasar, maksud dan tujuan kita melaksanakan anjangsana. 

Dasar pelaksanaan anjangsana bisa berupa program kerja, perintah komando 

atas maupun inisiatif yang mendukung pelaksanaan tugas pokok kita. 

 
86 Documentary Tube. Documentary Video of Powered Flight and the Wright Brothers. 

https://www. youtube.com/watch?v=1XbM3nJ7r2M. 2016. Akses pada 10 Oktober 2019. 
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Selanjutnya tujuan anjangsana tersebut tentunya untuk mempererat tali 

silaturahmi, menciptakan komunikasi sosial yang harmonis dan menumbuhkan 

perasaan saling memiliki antara kita dan obyek anjangsana. Adapun maksudnya 

adalah untuk menggali informasi yang lebih akurat tentang potensi, kelebihan, 

kelemahan, kondisi sesungguhnya, kendala, permasalahan atau kesulitan 

obyek. Sehingga kita dapat menentukan program atau kegiatan lanjutan yang 

dapat kita selenggarakan untuk meningkatkan faktor positif dan meredam faktor 

negatif dari obyek. Dasar, maksud dan tujuan merupakan alat kendali dalam 

menentukan variabel keterangan yang harus dikumpulkan. 

Setelah menentukan dasar, maksud dan tujuan anjangsana, kita harus 

cermat dalam menentukan variabel keterangan yang kita butuhkan dengan 

mengimajinasikan berbagai pertanyaan. Jika obyek berupa manusia, maka 

pertanyaan dapat seputar siapa namanya, apa pekerjaannya, apa keahliannya, 

bagaimana kondisi ekonominya, apa jabatannya, berapa nomor handphonenya 

dan lain sebagainya. Apabila obyek berupa benda, maka variabel pertanyaan 

dapat berupa: alat/benda apa itu namanya, apa manfaatnya, bagaimana cara 

kerjanya, apakah ada alat/benda serupa selain itu, dimana cara mendapatkan 

benda tersebut dan lain sebagainya tergantung kepada kepentingan kita 

terhadap benda tersebut. 

Selain keterangan utama tentang obyek yang menjadi target anjangsana, 

kita diharapkan juga cermat dalam menggali informasi di seputar obyek. Selama 

proses anjangsana. Tidak menutup kemungkinan kita akan menempuh suatu 

rute perjalanan dimana terdapat jalan, sungai, sawah, pepohonan, taman, 

perumahan penduduk, ternak masyarakat dan berbagai benda lainnya. Disinilah 

kecermatan, kepekaan dan kepedulian kita diuji. Adakah muncul pertanyaan 

yang menggelitik rasa ingin tahu kita ketika melihat kondisi jalan yang banyak 

berlubang? Ataukah kita hanya mengabaikannya berlalu begitu saja? Apakah 

muncul keheranan dalam benak kita ketika melihat ternak masyarakat yang 

kurus-kurus, sementara sawah dan pepohonan terhampar begitu suburnya? 

Ataukah kita hanya menganggap biasa sungai yang tercemar dengan aroma 

yang menusuk hidung, tanpa tergelitik untuk mencari tahu penyebabnya? Bila 
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semua itu kita lewatkan begitu saja, maka sesungguhnya kita telah menyia-

nyiakan sebuah informasi yang sangat berharga. Bisa jadi, keapatisan muncul 

karena menganggap hal itu bukanlah tugas kita, bukan bidang kita, bukan urusan 

kita, atau karena tidak ada hubungannya dengan kita. Jika hal tersebut muncul 

dalam benak kita, maka saya berpesan: ingatlah bahwa iqro’ adalah wahana 

untuk mengasah 8 Kekuatan Cakra kita. Kepedulian dan kecermatan dalam 

membaca seluruh tanda alam itulah yang akan memperkaya variabel database 

di dalam otak kita. 

 

Manfaat Anjangsana dan Silaturahmi 

Menjalin hubungan baik dengan sesama manusia merupakan salah satu 

tanda ketakwaan seorang hamba kepada Tuhannya. Silaturahmi mempermudah 

kita untuk membantu teman, handai taulan, kerabat atau anggota keluarga jika 

suatu saat ada salah satu dari mereka yang membutuhkan bantuan. Sebaliknya, 

silaturahmi juga mempermudah mereka semua untuk membantu kita ketika 

mengalami kesulitan. Membantu orang lain yang sedang ditimpa kesulitan 

merupakan sedekah. Silaturahmi tidak hanya memberikan keberkahan dan 

kebahagiaan bagi pelakunya, namun juga memberikan kebahagiaan bagi orang 

lain yang dikunjungi, ketika mendapati bahwa temannya atau saudaranya masih 

peduli dan memegang teguh rasa persaudaraan. 

Orang bijak berkata, memiliki seribu teman masih kurang jika 

dibandingkan dengan memiliki satu musuh. Silaturahmi memungkinkan kita 

untuk mendapat seribu teman, bahkan lebih dari itu. Sebaliknya, silaturahmi 

dapat melunakkan hati orang lain yang sedang mengembangkan sikap 

permusuhan terhadap kita. Ini berarti bahwa tidak peduli berapa banyak teman 

kita, kita selalu dituntut untuk mencari sahabat sebanyak mungkin dan 

menghindari permusuhan. Banyak manfaat dan kelebihan memiliki banyak 

teman. Bahkan ketika kita berada dalam suatu hubungan, kita seharusnya tidak 

pernah mengabaikan teman-teman kita karena dengan banyaknya teman kita 

bisa mendapatkan perasaan menyenangkan, mendapatkan dukungan, 
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mendapatkan saran masukan, bisa saling berbagi dan banyak manfaat lain yang 

akan kita dapatkan. 

Sebagaimana kisah Wright bersaudara, anjangsana dan silaturahmi 

memperkaya memori otak kita dengan berbagai pengalaman, ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Ilmu pengetahuan adalah kumpulan pengetahuan mengenai 

sesuatu yang telah disistematisasi dan memberikan penjelasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan dengan menunjukkan sebab-sebab hal tersebut. Ilmu 

pengetahuan dan teknologi adalah studi tentang bagaimana nilai-nilai sosial, 

politik dan budaya mempengaruhi penelitian ilmiah dan inovasi teknologi serta 

implementasinya. Pada gilirannya, akan kembali mempengaruhi pola pikir 

masyarakat, politik dan budaya. Perkembangan dunia iptek yang demikian 

pesatnya telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat 

manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik 

yang cukup besar, kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin 

otomatis. 

 
Sumber: Pen Kostrad 

Anjangsana dan silaturahmi menambah persaudaraan 
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Manfaat selanjutnya dari suatu proses anjangsana dan silaturahmi, adalah 

ketika kita mampu saling bertukar pengalaman dengan orang lain. Setiap orang 

tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk kembali kepada masa lalunya. 

Berbeda orang akan memiliki cerita yang berbeda pula, berbeda waktu dan 

berbeda kesempatan. Banyak momen kehidupan dan pengalaman seseorang 

yang bisa kita jadikan contoh pengalaman yang baik bagi hidup kita kedepannya, 

karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Begitu bunyi pepatah yang kerap 

kita dengar. Senyatanya, pengalaman mengajarkan kita untuk lebih baik. 

Pengalaman mengajarkan kita untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. 

Pengalaman juga mendidik kita untuk bersikap hati-hati dan waspada. Dan 

tentunya, pengalaman tidak harus kita alami sendiri, namun kita dapat 

menjadikan pengalaman orang lain sebagai guru terbaik agar kita tidak jatuh 

pada lubang yang telah menjatuhkan teman kita serta begitu pula sebaiknya. 

Saat proses silaturahmi kita jalankan dengan baik, tentu berbagai hikmah 

juga akan kita dapatkan. Salah satunya adalah menambah wawasan, 

memperluas pengetahuan dan cara pandang kita. Saat kita bertemu dengan 

keluarga, teman, ataupun sanak saudara lainnya, tentu mereka akan memiliki 

cerita, pengalaman hidup, bahkan pengetahuan yang berbeda antara satu 

dengan yang lainnya. Jika silaturahmi terjalin dengan baik, tentu berbagai ilmu-

pun akan tercurah satu sama lain, dimana hal itu dapat menambah ilmu 

pengetahuan, wawasan dan cara pandang kita. 

Hikmah selanjutnya dari anjangsana dan silaturahmi adalah 

memperpanjang umur dan memperbanyak rejeki. Orang yang gemar menjalin 

hubungan persaudaraan (silaturahmi) dengan sesamanya, maka ia akan 

diperpanjang usianya. Dalam perspektif agama Islam, hal ini dijelaskan dalam 

sebuah hadist Rasulullah SAW yang artinya: “Barang siapa yang senang 

dilapangkan jalan rezekinya dan dipanjangkan ajalnya (dipanjangkan umurnya), 

maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi antar sesama”. (H.R Bukhari). 

Meskipun rejeki merupakan suatu hal mutlak yang dimiliki oleh setiap manusia, 

namun untuk mendapatkannya harus diupayakan dengan melakukan doa dan 
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usaha yang halal. Menjalin silaturahmi memang bisa mendatangkan rejeki yang 

tidak disangka-sangka, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. 

Sebagai contoh, saat kita berkunjung ke rumah teman/saudara dengan 

membawa produk atau barang dagangan kita, selanjutnya secara tidak disangka 

teman/saudara tersebut jatuh hati terhadap produk yang kita bawa, maka mereka 

akan langsung membelinya dan segan untuk menawarnya. Tentu saja hal 

tersebut juga harus disertai dengan niat yang baik, tulus dan ikhlas. 

 

Anjangsana dan Silaturahmi sebagai Kodrat Manusia 

Manusia dikatakan mahluk sosial karena manusia merupakan mahluk 

yang di dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain. 

Manusia dikatakan mahluk sosial, juga dikarenakan pada dirinya selalu ada 

dorongan untuk berhubungan dengan manusia lain. Ada kebutuhan sosial (social 

need) untuk hidup berkelompok dengan orang lain. Seringkali didasari oleh 

kesamaan ciri atau kepentingan masing-masing. Misalnya, orang kaya 

cenderung berteman dengan orang kaya. Orang yang berprofesi sebagai artis, 

cenderung mencari teman sesama artis. Manusia sebagai makhluk sosial artinya 

manusia membutuhkan orang lain dan lingkungan sosialnya sebagai sarana 

untuk bersosialisasi. Bersosialisasi disini berarti membutuhkan lingkungan sosial 

sebagai salah satu habitatnya, maksudnya tiap manusia saling membutuhkan 

satu sama lainnya untuk bersosialisasi dan berinteraksi. Manusia pun berlaku 

sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan dan keterkaitannya dengan 

lingkungan dan tempat tinggalnya. Manusia bertindak sosial dengan cara 

memanfaatkan alam dan lingkungan untuk menyempurnakan serta 

meningkatkan kesejahteraan hidupnya demi kelangsungan hidup sejenisnya. 

Namun, potensi yang ada dalam diri manusia itu hanya mungkin berkembang 

bila ia hidup dan belajar di tengah-tengah manusia. Untuk bisa berjalan saja 

manusia harus belajar dari manusia lainnya. 
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Sumber: Pen Kostrad 

Silaturahmi untuk menjaga ikatan batin 

Terdapat hikmah dibalik bahasa sebagai sarana komunikasi antar 

manusia. Bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa 

simbol atau bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap maupun gerakan tubuh 

manusia. Bahasa juga merupakan alat ekspresi diri sekaligus merupakan alat 

untuk menunjukkan identitas diri. Melalui bahasa, kita dapat menunjukkan sudut 

pandang kita, pemahaman kita atas suatu hal, asal usul bangsa dan negara kita, 

pendidikan kita, bahkan sifat kita. Bahasa menjadi cermin diri kita, baik sebagai 

bangsa maupun sebagai diri sendiri. Agar komunikasi yang dilakukan berjalan 

lancar dengan baik, penerima dan pengirim bahasa harus sama-sama 

menguasai bahasanya atau minimal memiliki kode bahasa tubuh yang sama 

untuk mengekspresikan maksudnya, inilah yang dimaksud sebagai bahasa 

tubuh. 

Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa menjaga ikatan batin dan 

emosional antar sesamanya. Secara sederhana, silaturahmi bisa diartikan 

sebagai tindakan untuk menghubungkan kembali ikatan batin. Sudah pasti 

sesuatu yang disambung itu adalah dua hal yang terputus atau terpisah. Jika 

sesuatu itu tidak terpisah maka tidak perlu disambungkan, maka sebenarnya 
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silaturahmi adalah tindakan kita untuk menyambung hubungan dengan orang-

orang yang pernah terputus, baik karena ada masalah atau terputus karena jarak, 

waktu dan kesibukan lainnya. 

Bahasa, ikatan batin dan ikatan emosional antar manusia, secara 

langsung maupun tidak langsung akan melahirkan suatu tata tertib yang tertulis 

maupun tidak tertulis. Norma dan etika akan melahirkan suatu tata tertib tidak 

tertulis yang diakui dan ditaati bersama dalam suatu kelompok manusia. 

Sementara peraturan perundang-undangan merupakan suatu tatanan tata tertib 

yang tertulis dan mengikat seluruh anggota dalam kelompok tersebut. Norma, 

etika dan peraturan tertulis lainnya akan melahirkan suatu budaya yang dijunjung 

dan dilaksanakan bersama dalam komunitas tersebut. Dengan demikian, budaya 

lahir dari nilai-nilai kearifan lokal yang diakui kebenarannya dan dijunjung tinggi 

oleh masyarakat pada daerah atau lokasi tersebut. Oleh karena itu, sangat 

penting mempelajari dan menjunjung tinggi kearifan lokal ketika kita 

beranjangsana dan silaturahmi kepada masyarakat di daerah tersebut. Kita tidak 

boleh memaksakan kearifan lokal yang ada di daerah kita ketika beranjangsana 

ke daerah lain. Sebagai contoh, masuk ke dalam rumah tanpa melepas alas kaki 

mungkin biasa di daerah kita. Namun, jika kita tidak melepas sepatu ketika 

memasuki rumah saat beranjangsana ke suatu masyarakat yang memiliki 

kearifan lokal melepas alas kaki, maka kita akan dianggap tidak sopan. Ketika 

kita sudah dianggap tidak sopan, maka respon orang tersebut akan menjadi 

kurang simpatik bahkan bisa jadi muncul rasa tersinggung dan permusuhan. 

Salah satu ciri kearifan lokal adalah memiliki tingkat solidaritas yang tinggi atas 

lingkungannya. Kearifan lokal memiliki kandungan nilai kehidupan yang tinggi 

dan layak terus digali, dikembangkan, serta dilestarikan sebagai perubahan 

sosial budaya dan modernitas. Kearifan lokal produk budaya masa lalu yang 

secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup, meskipun bernilai lokal tapi 

esensi yang terkandung didalamnya dianggap sangat universal. Kearifan lokal 

terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi 

geografis dalam arti luas.  



8 KEKUATAN CAKRA 

 

Anjangsana dan Silaturahmi 179 

Anjangsana dan Silaturahmi yang Baik dan Efektif 

Berkunjung ke rumah teman, saudara, kerabat dan handai taulan 

merupakan ibadah yang sangat mulia, mudah, dan membawa berkah. Karena itu 

merupakan ibadah yang paling indah yang berhubungan dengan manusia, 

sehingga perlu meluangkan waktu untuk melaksanakan amal sholeh ini. Selain 

dapat meningkatkan dan mempererat tali persaudaraan antar sesama karib 

kerabat pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, anjangsana dan 

silaturahmi yang efektif juga dapat memberikan banyak manfaat baik di dunia 

maupun di akhirat. 

Namun demikian, hendaknya kita menghindari dan jangan terjebak pada 

anjangsana dan silaturahmi yang kurang bermanfaat. Meskipun tidak ada 

satupun manusia yang sempurna di dunia ini, namun kita harus 

memperhitungkan pengaruh positif dan negatif sebagai dampak anjangsana dan 

silaturahmi kita. Anjangsana yang kurang bermanfaat adalah bila dampak 

negatifnya lebih banyak daripada dampak positifnya. Sebagai contoh anjangsana 

dan silaturahmi ke teman atau handai taulan yang kita telah mengenalnya bahwa 

dia seorang pecandu dan pengedar narkoba. Jika pengaruh kita superior 

terhadap dia, maka masih memungkinkan kita untuk membawanya ke arah yang 

positif. Namun, jika dia lebih superior dibanding kita, maka sudah seharusnya kita 

menghindari beranjangsana dan silaturahmi kepadanya. 

Adalah benar bahwa silaturahmi menambah rejeki, menambah teman, 

memanjangkan usia. Tentu bila dilakukan dengan norma-norma yang benar. 

Tetapi jika tidak, maka akan terjadi sebaliknya. Silaturahmi justru bisa 

memunculkan perasaan tidak enak hati, persaingan, stress karena tidak sesuai 

keinginan dan sebagainya. Maka berjalanlah pada rel atau aturan yang berlaku, 

sesuai rule of the game. Namun tidak jarang silaturahmi menjadi salah kaprah 

dalam implementasinya. Sebagai contoh, seseorang yang beranjangsana dan 

silaturahmi ke rumah teman, saudara atau handai tolannya dengan maksud 

untuk memanipulasi data dalam rangka nepotisme. Seseorang tersebut meminta 

tolong untuk dibantu agar anaknya yang seharusnya tidak lulus dalam seleksi 

sekolah, menjadi lulus dan dapat mengikuti pendidikan. Sudah dapat dipastikan, 
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bahwa anak yang akan dititipkan tersebut memiliki kekurangan yang 

membuatnya tidak lulus seleksi. Dalam hal ini, kita harus piawai menyikapinya 

dengan tetap menyambut baik kedatangannya sekaligus menjelaskan bahwa hal 

tersebut tidak dapat kita penuhi dihadapkan pada azas-azas kejujuran, keadilan 

dan obyektifitas. Bagaikan buah simalakama, banyak orang yang tidak piawai 

menghadapi silaturahmi semacam ini, sehingga harus melanggar norma dan 

azas-azas yang merupakan rule of the game yang justru harus mereka tegakkan. 

Terlebih lagi bila orang-orang tersebut telah banyak termakan budi baik dari 

orang yang meminta tolong tersebut. Mungkin diantara kita pernah menghadapi 

situasi seperti ini. Saya ingatkan bahwa hidup kita akan kita 

pertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Semoga bahasan ini memberikan 

manfaat bagi para pembaca sekalian. 

Selanjutnya, selain kepiawaian untuk menilai dan memilah anjangsana  

dan silaturahmi yang baik, kita juga perlu menguasai cara agar anjangsana dan 

silaturahmi tersebut efektif dan efisien. Terkadang kita menjadi larut dalam suatu 

interaksi dan komunikasi dalam silaturahmi yang bertele-tele dan membosankan. 

Disatu pihak, kita memang harus memperhatikan etika dalam bersilaturahmi, 

diantaranya tidak langsung to the point tanpa melihat situasi dan kondisi yang 

menjadi obyek silaturahmi kita. Namun di lain pihak, kita juga jangan terlalu larut 

dalam bahasan basa-basi yang tidak efektif dan efisien serta menghabiskan 

waktu. Dalam beranjangsana dan silaturahmi, hendaknya kita telah menyusun 

langkah-langkah efektif dalam mendapatkan keterangan yang kita butuhkan 

dalam silaturahmi tersebut. Kita harus mampu membaca Estom (emosi, sikap, 

tingkah laku, opini dan motivasi) dari lawan bicara. Membuka pembicaraan 

dengan menanyakan kondisi terkini dan kesehatan serta ditutup dengan sebuah 

doa dan harapan agar kita semua selalu dalam kondisi baik, sehat dan sukses 

selalu merupakan langkah yang baik. Bila estom lawan bicara sudah siap 

menerima kita, dapat dilanjutkan dengan menyampaikan maksud dan tujuan 

kedatangan kita. Selanjutnya, kita dapat mulai mengeluarkan amunisi 

pertanyaan yang sudah kita siapkan sebelumnya. Tentunya, kita juga harus 

menjaga agar terjadi komunikasi timbal balik, agar obyek tidak merasa sedang 

diwawancarai, dimintai keterangan bahkan merasa diselidiki. Momentum saling 
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bergantian melempar pertanyaan dengan tetap menjaga Estom kedua pihak 

perlu dijaga demi kelancaran pencapaian tujuan dalam silaturahmi kita. Dengan 

demikian, anjangsana dan silaturahmi yang kita laksanakan akan menjadi sangat 

efektif, efisien tepat sasaran dan mencapai tujuan. 

Satu hal terakhir yang tidak kalah penting dalam sebuah silaturahmi yang 

efektif adalah melaksanakan pencatatan dan evaluasi. Keterbatasan kecepatan 

otak merekam setiap jengkal pembicaraan ketika silaturahmi, bisa menyebabkan 

hilangnya beberapa informasi penting yang telah dibahas selama jalannya 

komunikasi. Pencatatan secara tertulis dapat dijadikan sebagai sarana 

mengatasi hal tersebut. Membuat pointer-pointer isi pembicaraan harus dapat 

dilaksanakan secara cepat, sehingga tidak mengganggu kontak mata antara kita 

dan obyek silaturahmi. Kontak mata, merupakan hal paling penting dalam 

komunikasi dua arah, karena ini menunjukkan perhatian, penghargaan dan 

antusias kita terhadap lawan bicara. Terlalu banyak menunduk, sibuk dengan 

kertas dan pulpen dapat mengganggu momentum komunikasi dua arah. Kita juga 

dapat merekam pembicaraan sebagai alternatif mengatasi hal ini. Terlebih bila 

obyek anjangsana kita merupakan tokoh penting dan masuk dalam kategori VVIP 

(Very Very Important Person). Kita dapat merekam melalui handphone atau alat 

perekam lain, sehingga tidak mencolok dan menunjukkan bahwa kita sedang 

merekam proses pembicaraan dengannya. Keterangan dan informasi yang 

lengkap akan membantu kita dalam membuat analisa, laporan kegiatan dan 

mengevaluasi kegiatan. Sehingga kegiatan pada masa yang akan datang dapat 

berjalan lebih baik, aman, lancar dan maksimal mencapai tujuan yang telah 

ditentukan.  

Dari uraian panjang tulisan buku ini telah membuka hati dan pikiran kita 

tentang rahasia di balik 8 Kekuatan Cakra yang sangat luar biasa dengan 

segenap potensinya. Tanpa kita sadari bahwa semua potensi itu sudah ada pada 

diri kita masing-masing sebagai manusia yang seutuhnya. Kini sejauh mana kita 

mau dan peduli untuk menggali pengetahuan yang begitu luas tersebut dengan 

meningkatkan kemampuan membaca serta memperolehnya dengan 
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mengaktifkan anjangsana dan silaturahmi. Sudah saatnya kita mau mengubah 

diri dan peka mencermati semua itu !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Pen Kostrad 

 

 

Lakukan Anjangsana dari satu sungai ke sungai 

yang lain, dari satu sahabat ke sahabat yang lain, 

dari satu negara ke negara yang lain, dari satu 

tempat ke tempat yang lain… 
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BAB XIII 

IMPLEMENTASI 8 KEKUATAN CAKRA  

DALAM PENGAMALAN PANCASILA 

 

 
https://siedoo.com/wp-content/uploads/2019/09/Pancasila-dan-Lambangnya-1210x642.jpg 

Lambang Negara Indonesia, Garuda Pancasila 

 

Berbagai permasalahan sosial di Indonesia saat ini, seharusnya tidak 

terjadi jika seluruh rakyat Indonesia memegang teguh dan mengamalkan nilai-

nilai Pancasila. Maraknya kasus korupsi, kolusi, nepotisme, praktek rentenir, 

narkoba dan berbagai tindak kriminal lainnya, merupakan bukti nyata akan 

rendahnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dikalangan masyarakat Indonesia. 

Padahal, sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila memiliki nilai-nilai 

kearifan lokal yang berlaku universal dan bersumber dari kondisi spiritual bangsa, 

kondisi sosial, budaya, karakter dan jati diri bangsa Indonesia. Namun, berbagai 

tuntutan hidup dan dorongan nafsu duniawi yang tidak terkendali telah 

menyebabkan sebagian rakyat Indonesia menjadi gelap mata, sehingga 

meninggalkan nilai-nilai luhur dalam Pancasila.  

Banyak orang yang menyatakan diri sebagai Pancasilais, berpedoman 

kepada Pancasila, namun pada kenyataannya, sikap dan perilakunya jauh dari 
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nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Aspek-aspek yang diabaikan itu antara lain: 

aspek Ketuhanan telah ditinggalkan pada saat menentukan niat. Aspek 

kemanusiaan telah dikesampingkan dalam bersikap dan berperilaku di tengah 

masyarakat. Potensi kekuatan pancaran mata, komunikasi dan kesiagaan telah 

dilupakan dalam mewujudkan persatuan Indonesia. Hingga akhirnya, daya 

imajinasi dan keputusan yang diambilnya tidak lagi berorientasi pada kerakyatan 

demi menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, namun hanya 

untuk kepentingan diri dan kelompoknya saja.  

Potensi kekuatan Cakra yang seharusnya mampu memberikan arah yang 

benar bagi kelangsungan hidup manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk 

menciptakan kedamaian di muka bumi, pada akhirnya justru menjadi musibah 

bagi kelangsungan hidup alam semesta. Niat yang tidak baik, tidak tulus dan 

tidak ikhlas, serta sikap perilaku yang serakah, angkuh dan pongah hanya akan 

melahirkan motivasi kotor yang berorientasi pada kepentingan pribadi tanpa 

memperdulikan kemaslahatan alam semesta. Maka tidak heran, jika marak 

terjadi persekongkolan jahat karena buruknya niat. Hancurnya komunikasi dan 

silaturahmi sehingga tidak ada lagi permusyawaratan dan kebijaksanaan. 

Rendahnya kesiagaan dalam menghadapi bahaya dan bencana, karena daya 

imajinasi dan keputusan telah dikuasai oleh motivasi untuk memuaskan nafsu 

pribadi dan berdampak merugikan kepentingan umum. Hingga pada akhirnya, 

hilanglah keyakinan dan kepercayaan diri bahwa kita adalah makhluk terbaik 

yang diciptakan Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menjaga kelestarian dan 

kedamaian alam semesta. 

Mengingat posisi penting Pancasila dalam sendi kehidupan berbangsa 

dan bernegara di Indonesia, maka uraian di atas menjadi pengantar yang akan 

menempatkan bab ini sebagai segmen terpenting pada buku yang sedang anda 

baca. Pada bagian ini, akan dibahas arti penting Pancasila dalam kehidupan 

Bangsa Indonesia serta bagaimana korelasi dan implementasi 8 Kekuatan Cakra 

dalam pengamalan setiap sila pada Pancasila.  
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Arti Penting Pancasila Bagi Bangsa Indonesia 

Mendirikan rumah dengan segala sistem aturan dan pranatanya bagi 267 

juta jiwa87 penduduk yang terdiri dari 1.331 suku bangsa88, 652 bahasa89, yang 

mendiami 17.449 pulau dari Sabang hingga Merauke (dimana 16.056 

diantaranya telah memiliki nama baku di PBB)90 yang terhampar pada wilayah 

seluas 7,81 juta km2 yang terdiri dari 2,01 juta km2 daratan, 3,25 juta km2 lautan 

dan 2,55 juta km2 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) bukanlah suatu perkara yang 

mudah. Ini membutuhkan perangkat dasar yang dapat menyatukan visi, misi, 

persepsi dan cita-cita menuju arah tujuan yang sama. Dalam teori kontrak sosial 

(social contract theory) yang dikemukakan oleh Plato, Hobbes, Locke, Rousseau 

dan Kant menjelaskan, bahwa proses terbentuknya suatu negara disebabkan 

oleh adanya keinginan rakyatnya untuk membuat kontrak sosial.91 Dalam hal ini, 

Pancasila dapat dikatakan sebagai kontrak sosial seluruh rakyat Indonesia 

sebagai Negara dan Bangsa. Pancasila merupakan hasil perumusan panjang 

para pendiri Negara (The Founding Fathers) dan telah disepakati bersama 

sebagai dasar Negara sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.  

Lahirnya Pancasila diawali dari sebuah kompensasi berupa politik etis 

yang diberikan oleh Kolonial Belanda, muncullah kesadaran dikalangan pemuda 

Indonesia di seluruh penjuru nusantara akan persamaan nasib, bahwa dirinya 

sedang dibawah penjajahan Belanda. Kesadaran itu melahirkan semangat untuk 

menyatukan seluruh organisasi kepemudaan dari Sabang sampai Merauke. 

Tonggak awal kesadaran tersebut selanjutnya dikukuhkan dalam sebuah 

Kongres Pemuda Indonesia yang melahirkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 

 
87 Databoks. Jumlah Penduduk Indonesia 2019 Mencapai 267 Juta Jiwa. https://databoks. 

katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia-2019-mencapai-267-juta-
jiwa. 2019. Akses pada 11 Oktober 2019. 

88 Badan Pusat Statistik. Mengulik Data Suku di Indonesia. https://www.bps.go.id/news/ 
2015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia.html. 2015. Akses pada 11 Oktober 2019. 

89 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Badan Bahasa Petakan 652 Bahasa           
Daerah di Indonesia. https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/07/badan-bahasa-
petakan-652-bahasa-daerah-di-indonesia. 2018. Akses pada 11 Oktober 2019. 

90 Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2017. Laporan Tahunan Kementerian Kelautan dan 
Perikanan Tahun 2017.  (Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan), 2018. hlm 8.  

91 Jean Hampton. "Social Contract". In Cambridge Dictionary of Philosophy. Robert Audi, ed. 855. 
(London: Cambridge University Press. 1999), hlm. 20. 

https://www.bps.go.id/news/%202015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia.html
https://www.bps.go.id/news/%202015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia.html
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/07/%20badan-bahasa-petakan-652-bahasa-daerah-di-indonesia
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/07/%20badan-bahasa-petakan-652-bahasa-daerah-di-indonesia
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Oktober 1928 yang dihadiri oleh seluruh perwakilan pemuda dari berbagai 

daerah di Indonesia. Dalam sumpah tersebut, putra dan putri Indonesia 

bersumpah: 1) Bertumpah darah yang satu, Tanah Air Indonesia; 2) Berbangsa 

yang satu, Bangsa Indonesia; dan 3) Menjunjung bahasa persatuan, Bahasa 

Indonesia. Sumpah Pemuda telah menjadi pengikat dan pemersatu berbagai 

keberagaman suku di Indonesia, yaitu Bhinneka Tuggal Ika (berbeda-beda tetap 

satu jua). Semangat persatuan inilah yang selanjutnya menjiwai lahirnya 

Pancasila sebagai suatu bentuk kontrak sosial bangsa Indonesia yang bersifat 

universal dan holistik, sebagai pedoman dasar dalam menjalankan sistem 

pemerintahan, kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai kontrak sosial, 

Pancasila menjadi pondasi/dasar sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Sebagai dasar Negara, Pancasila harus digunakan untuk 

mencapai tujuan Negara, sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan 

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) alinea ke-4. 

Selanjutnya, Pancasila mendasari pasal-pasal dalam UUD 1945, serta menjadi 

cita-cita hukum yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila mengandung nilai-nilai 

universal yang diambil dari kepribadian tertinggi, karakter dan jati diri terbaik 

bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup, Pancasila dijadikan sebagai dasar 

dan motivasi dalam bersikap, bertingkah laku dan perbuatan dalam hidup 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semua sila dari Pancasila tidak dapat 

dilaksanakan secara terpisah-pisah karena Pancasila merupakan satu kesatuan 

yang utuh dan saling berkaitan. Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa adalah 

sila pertama yang harus  menjiwai keempat sila lainnya. Sila kedua: 

Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, harus dijiwai oleh sila pertama dan 

menjiwai sila-sila berikutnya. Sila ketiga: Persatuan Indonesia, dijiwai oleh sila 

pertama dan kedua serta menjiwai sila keempat dan kelima. Sila keempat: 

Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam 

Permusyawaratan/Perwakilan harus dijiwai oleh sila pertama sampai ketiga dan 



8 KEKUATAN CAKRA 

 

Implementasi 8 kekuatan Cakra dalam pengamalan Pancasila 187 

menjiwai sila kelima. Sila kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 

dijiwai oleh seluruh sila sebelumnya. Aturan ini telah banyak dilupakan dan 

diabaikan oleh rakyat Indonesia, sehingga menimbulkan banyak kekacauan. 

Sebagaimana yang banyak kita temui saat ini, sebagian orang berbicara 

kemanusiaan, sebelum pemahaman dan pengamalannya terhadap konsepsi 

Ketuhanan paripurna. Sebagian orang merumuskan persatuan sebelum 

menguasai ilmu tentang hakikat Ketuhanan dan kemanusiaan sebagai penentu 

dan pelaku dalam persatuan itu sendiri. Bagaimana kita bisa menjalankan 

kehidupan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan, jika persatuan saja belum tercapai. Dan yang 

terakhir, bagaimana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat tercapai, 

jika konsep Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kerakyatan saja belum bisa 

kita jalankan secara baik. Terlalu jauh kita memiliki asa, sementara tidak 

memandang realita, dimana posisi kita saat ini berada. 

Nilai-nilai luhur Pancasila disematkan dalam lambang-lambang yang 

terdapat pada tameng Burung Garuda sebagai lambang Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Semua ini mengandung nilai filosofis yang sangat 

mendalam. Sila Ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan sebagai Bintang, Sila 

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dilambangkan sebagai Rantai Emas, Sila 

Persatuan Indonesia dilambangkan sebagai Pohon Beringin, Sila Kerakyatan 

yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan 

dilambangkan sebagai Kepala Banteng dan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh 

Rakyat Indonesia dilambangkan sebagai Padi dan Kapas. Lambang sila-sila 

tersebut, mengandung arti penampakan badan lahiriah dari Pancasila. 

Sedangkan nilai-nilai luhurnya merupakan ruh yang tidak dapat dilihat secara 

kasat mata, namun tertanam dalam jiwa Burung Garuda itu sendiri.  

Untuk lebih memahami hal ini, sejenak kita kembali mengenang sejarah 

Burung Garuda sebagai lambang NKRI. Lambang negara pertama kali dipakai 

pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tanggal 11 Februari 

1950. Ini dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak yang selanjutnya 
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disempurnakan oleh Presiden Sukarno. Kemudian pada tanggal 15 Februari 

1950 diperkenalkan untuk pertama kalinya di Hotel Des Indes Jakarta. Menurut 

cerita kuno zaman dulu, burung Garuda adalah kendaraan Dewa Wisnu yang 

merupakan dewa dalam ajaran agama Hindu. Pada mitologi Hindu, burung 

Garuda diceritakan sangat menyayangi dan selalu berusaha untuk melindungi 

sang ibu. Garuda bertarung dengan naga yang menangkap ibunya. Untuk 

membebaskan ibunya, Garuda diminta untuk memberikan Amertha Sari, air yang 

bisa memberikan kehidupan abadi. Ia pun lalu berkelana mencari dan akhirnya 

bertemu dengan Dewa Wisnu.  Dewa Wisnu lalu memberikan amertha sari 

kapadanya dan selanjutnya Garuda menjadi tunggangannya. Sikap yang 

tangguh dan kuat ini menginspirasi Presiden Sukarno untuk menjadikan Burung 

Garuda sebagai lambang negara.  

Berdasarkan uraian di atas, pemilihan Burung Garuda sebagai Lambang 

Negara mengandung makna agar rakyat Indonesia memiliki semangat yang 

pantang menyerah untuk membebaskan ibu pertiwi dari para penjajah. Tameng 

yang berisi bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng serta padi dan kapas 

memberikan perlindungan secara jasmaniah yang membentengi Garuda dari 

setiap serangan fisik lawan. Selanjutnya, nilai-nilai luhur setiap sila pada 

Pancasila memberikan perlindungan secara rohaniah yang membentengi 

Garuda dari berbagai serangan batin lawan. Kaki Garuda yang mencengkram 

pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa walaupun 

berbeda-beda tetap satu jua, itulah persatuan dan kesatuan yang dicengkram 

dan menjadi tanggung jawab Garuda. Seandainya kita belah dada Garuda, yang 

tersisa adalah semangat Merah-Putih yang tidak boleh terpecah belah. 

Demikianlah harapan para founding fathers dalam perumusan lambang Negara. 

Setiap rakyat Indonesia diharapkan menjadi insan yang memiliki semangat, 

karakter dan jati diri seperti Burung Garuda di atas. Badan yang sekuat dan 

setangguh Garuda serta jiwa yang seluhur nilai-nilai Pancasila dan tercermin 

dalam setiap sikap dan perilakunya. Itulah makna utuh dari GARUDA 

PANCASILA. 
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Implementasi 8 Kekuatan Cakra pada Sila Ketuhanan yang Maha 

Esa 

Sila pertama Pancasila mengandung arti bahwa keyakinan dan 

pengakuan akan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan hal paling fundamental 

dan wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang mengaku rakyat Indonesia. Tidak 

sebatas pengakuan, keyakinan akan Tuhan Yang Maha Esa, namun juga 

kewajiban mentaati segala konsekuensinya, yaitu menjalankan segala perintah 

Tuhan dan menjauhi segala larangan-Nya. Oleh karena itu, setiap rakyat 

Indonesia wajib memiliki ilmu yang dapat mengenalkannya pada hakikat Tuhan 

YME dengan berbagai aturan, perintah dan larangan-Nya yang wajib ditaati. 

Dalam hal ini, agama merupakan satu-satunya sarana untuk menyampaikan ilmu 

akan Ketuhanan. Tanpa agama, manusia hanya dapat meraba dan merasakan 

keberadaan Tuhan melalui makhluk ciptaan-Nya, tanpa tahu ilmu tentang apa 

yang dikehendaki Tuhan atas dirinya. Beragama tidak hanya sebatas status 

sosial yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), namun lebih jauh 

beragama adalah mengimani eksistensi Tuhan dengan segala konsekuensinya. 

Pada pembahasan ini, mari kita tanyakan pada diri kita, “sudahkah saya 

Berketuhanan Yang Maha Esa?” Jawaban atas pertanyaan tersebut, 

merupakan sebuah kejujuran yang menempatkan kita pada posisi pantas atau 

tidak, kita diakui sebagai rakyat Indonesia yang ber-Pancasila. 

Aku Pancasila…, banyak orang yang mengatakan bahwa aku Pancasila, 

aku Indonesia dan sebagainya. Tetapi, sikap perilakunya tidak didasari oleh 8 

Kekuatan Cakranya. Ini bagaikan omongan yang hanya terucap dimulut, namun 

tidak dihayati dalam hati nuraninya. Rakyat Indonesia yang ber-Pancasila 

tentunya ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Konsekuensi logis atas pengakuan di 

atas adalah keyakinan bahwa dirinya adalah ciptaan Tuhan yang paling 

sempurna, yang telah dibekali oleh 8 kekuatan Cakra. Tidak satupun makhluk 

ciptaan Tuhan selain manusia yang dibekali oleh kekuatan tersebut. Kekuatan 

niat yang didasari oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, pasti akan membawa 

manusia pada niat yang baik, tulus dan ikhlas. Sebaliknya, kekuatan niat yang 
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tidak ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, akan membawa manusia pada niat yang 

tidak baik, penuh iri, dengki, pamrih bahkan dendam. Niat yang baik, tulus dan 

ikhlas hanya dapat dicapai jika individu itu benar-benar mengakui eksistensi 

Tuhan secara mutlak. Dia takut ketika niatnya jelek, maka Tuhan akan 

menggagalkan niatnya dan membuka keburukannya itu dihadapan manusia 

lainnya. Dia takut ketika niatnya penuh pamrih, maka Tuhan tidak akan 

mengabulkan segala doa dan permintaannya. Dia takut ketika niatnya penuh iri 

dan dengki, maka Tuhan akan semakin menjatuhkannya dan semakin 

mengangkat derajat orang yang diirikannya. Ketakutan demi ketakutan dia 

sandarkan semata-mata kepada Tuhan YME, sehingga memaksanya untuk 

selalu memiliki niat yang baik, tulus dan ikhlas. 

Seseorang yang mengaku ber-Ketuhanan Yang Maha Esa akan tercermin 

dalam setiap sikap dan perilakunya. Terdapat butir-butir pengamalan Pancasila 

sila pertama yang diatur di dalam Tap MPR No. I/MPR/2003, sebagai berikut: 

1. Bangsa Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa. 

2. Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut 

dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 

3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama 

antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-

beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan 

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah 

masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan 

Yang Maha Esa. 

6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan 

menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-

masing. 
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7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. 

Melaksanakan butir-butir pengamalan sila pertama di atas sangat 

membutuhkan implementasi dari 8 Kekuatan Cakra. Kita bisa dihormati oleh 

umat beragama lainnya, karena kita mengembangkan sikap-sikap yang 

menghormati dan toleransi terhadap mereka. Kita bisa saling menjaga kerukunan 

hidup dan bekerjasama dengan umat beragama lain karena kekuatan 

komunikasi dan pancaran mata yang menyiratkan pengayoman, kasih sayang 

dan persaudaraan. Daya imajinasi yang kita gunakan untuk membayangkan 

betapa menyakitkannya bila mendapat paksaan atau penghinaan dari umat 

beragama lain, akan menghasilkan keputusan dalam benak dan pikiran kita 

untuk tidak memaksakan agama kita kepada umat beragama lainnya. Sikap-

sikap mulia di atas, selanjutnya akan menumbuhkan kekuatan keyakinan dalam 

ber-Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaannya tanpa 

mendapatkan ancaman maupun gangguan dari pihak manapun. 

Dengan demikian, implementasi 8 kekuatan Cakra pada Sila pertama 

Pancasila terletak pada sisi keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada 

kekuatan supranatural yang menciptakan 8 kekuatan Cakra manusia itu sendiri. 

Tuhan sebagai causa prima yang menjadi segala sumber bagi pengembangan 8 

kekuatan Cakra manusia. Kekuatan internal yang menjadi dasar manusia dalam 

menentukan kekuatan niat, sikap dan perilaku hingga keyakinannya. Oleh karena 

itu, mengasah dan mengembangkan kekuatan Cakra tidak boleh menyelisihi apa 

yang telah ditentukan oleh Tuhan. 

 

Implementasi 8 Kekuatan Cakra pada Sila Kemanusiaan yang 

Adil dan Beradab  

Sila kedua: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, harus dijiwai oleh sila 

pertama dan menjiwai sila-sila berikutnya. Ini mengandung arti bahwa 

membahas tentang kemanusiaan, maka terlebih dahulu kita harus sudah 
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paripurna dalam mengamalkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Tanpa tahu 

kehendak Tuhan dalam memperlakukan manusia, maka mustahil kita dapat 

bersikap dan berperilaku yang memenuhi nilai-nilai kemanusiaan secara adil dan 

beradab. Ini mengandung arti yang sangat penting, bahwa memperlakukan 

manusia harus sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Sang Penciptanya. 

Ibarat mengoperasionalkan komputer, tanpa mengikuti aturan dalam manual 

book-nya, niscaya tidak akan berjalan baik sesuai fungsi dan life time-nya. Tanpa 

memahami filosofi ini, manusia akan banyak menemukan kebingungan dalam 

menghadapi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kemanusiaan. 

Tanpa mengetahui aturannya dalam agama, maka manusia tidak bisa 

memperlakukan sesama manusia secara adil dan beradab. Sebab manusia tidak 

mungkin membuat aturan terhadap dirinya sendiri, sama mustahilnya seperti 

komputer yang tidak mungkin membuat aturan sendiri untuk 

mengoperasionalkan dirinya sendiri. Semua pasti dibuat oleh si pembuat 

komputer. Selanjutnya, nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab harus 

menjiwai sila-sila berikutnya. Ini mengandung arti bahwa mewujudkan persatuan 

Indonesia, mengurusi permasalahan rakyat dan mengupayakan keadilan sosial 

harus mempedomani konteks kemanusiaan. 

Seseorang yang mengaku ber-Kemanusiaan yang Adil dan Beradab akan 

tercermin dalam setiap sikap dan perilakunya. Terdapat butir-butir pengamalan 

Pancasila sila kedua yang diatur di dalam Tap MPR No. I/MPR/2003, sebagai 

berikut: 

 

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan 

martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban 

asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, 

kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan 

sebagainya. 

3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 
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4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. 

5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 

6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 

7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 

8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 

9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat 

manusia. 

10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama 

dengan bangsa lain. 

 

Begitu indah butir-butir pengamalan Pancasila sila kedua di atas. Bangsa 

Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Tidak hanya kepada 

bangsanya sendiri, melainkan juga terhadap seluruh bangsa di dunia. Seseorang 

yang mengaku sebagai bangsa Indonesia, akan merasa dirinya sebagai bagian 

dari seluruh umat manusia di dunia. Hal ini dapat dibuktikan pada pasukan 

Garuda Indonesia yang tergabung dalam misi-misi perdamaian PBB. Umumnya 

pasukan Indonesia mudah bergaul dan diterima oleh penduduk asli daerah 

penugasan, baik di Lebanon, Kongo, Sudan, Nepal dan Negara lainnya. 

Sebagaimana prestasi yang telah diperoleh pasukan Kostrad yang tergabung 

dalam Satgas RDB TNI Konga XXXIX-A MONUSCO 2018-2019 yang 

diantaranya mendapatkan 63 pucuk AK-47, 2 pucuk senapan mesin dan 1 pucuk 

mortir long range, berikut amunisinya serta senjata tradisional dan mendamaikan 

suku yang bertikai serta menyadarkan 1.111 milisi bersenjata adalah hasil yang 

fenomenal. Menyadarkan milisi di Afrika yang terkenal militan memerlukan 

sebuah niat yang baik, tulus dan ikhlas, sehingga dapat mendatangkan 

bimbingan dan pertolongan Tuhan YME. Nilai universal Pancasila yang 

bersumber dari nilai-nilai luhur, karakter, budaya dan jati diri 1.331 suku bangsa 

yang ada di Indonesia, telah memberikan kontribusi positif kepada pasukan 

Garuda Indonesia.  
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(Sumber: Pen Satgas RDB Monusco/Puspen TNI) 

Penyerahan senjata secara sukarela dari para milisi Kongo kepada Satgas TNI Konga XXXIX-A 

RDB Monusco 

 

 
(Sumber: Pen Kostrad) 

Sikap perilaku yang simpatik, ramah dan sopan menumbuhkan rasa kasih sayang antar 

sesama manusia tanpa memandang latar belakang 
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Kekuatan niat yang baik, tulus dan ikhlas untuk mengakui persamaan hak, 

harkat dan martabat manusia di belahan bumi manapun, menciptakan 

kedamaian sesuai perintah Tuhan, telah mendatangkan ridho dan pertolongan 

Tuhan YME dengan meluluhkan hati, memunculkan kasih sayang, saling 

percaya di kalangan masyarakat setempat dengan pasukan Garuda Indonesia. 

Niat yang baik tersebut, tercermin dari sikap perilaku yang ramah tamah, sopan 

santun, beradab, simpatik dan empati, hingga mampu menyadarkan para milisi 

yang berkonflik untuk mau menyerahkan sekian banyak senjata standart. 

Pancaran mata yang teduh dan mengayomi menghadirkan perasaan terlindungi 

dan terjaga, hingga rakyat menjadi tenang dan damai. Daya imajinasi yang diolah 

secara maksimal menghasilkan metode-metode pendekatan sosial seperti 

pembagian sembako, pengobatan massal dan olah raga bersama. Selain itu, 

daya imajinasi juga mendorong untuk tetap siaga, menempatkan tim-tim kecil 

untuk mengamankan titik-titik rawan dan medan-medan kritik saat kegiatan 

sosial dilaksanakan oleh pasukan utama. Perencanaan dan persiapan yang 

matang, terukur dan terimajinasikan menghasilkan keyakinan mengambil 

keputusan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan penting yang terorganisir 

dengan baik. Keyakinan mendorong semangat pantang menyerah untuk terus 

melakukan, melakukan, melakukan dan melakukan lagi kegiatan, meskipun 

pada mulanya tidak langsung menunjukkan hasil yang signifikan. Namun, 

keyakinan telah melahirkan keuletan untuk terus memperjuangkan usahanya 

hingga memberikan hasil luar biasa yang tidak pernah disangka-sangka. 

Dengan demikian, implementasi 8 kekuatan Cakra pada Sila 

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah pada sisi kemanusiaannya. Hanya 

manusia yang memiliki 8 kekuatan Cakra. Makhluk lain seperti malaikat, iblis, 

setan, jin, binatang serta tumbuhan tidak memilikinya, dan itu adalah fitrah dari 

Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, sudah selayaknya jika 8 Kekuatan 

Cakra digunakan semaksimal mungkin untuk mewujudkan kemanusiaan yang 

adil dan beradab. 
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Implementasi 8 Kekuatan Cakra pada Sila Persatuan Indonesia 

Sila ketiga: Persatuan Indonesia, dijiwai oleh Sila pertama dan kedua 

serta menjiwai sila keempat dan kelima. Ini mengandung arti bahwa sebelum 

membahas segala upaya dalam mewujudkan Persatuan Indonesia, hendaknya 

seluruh rakyat Indonesia sudah mengerti, memahami, menghayati dan 

mengamalkan secara paripurna konsep tentang Ketuhanan dan kemanusiaan. 

Sebab bila tidak paripurna, maka bangunan persatuan Indonesia akan menjadi 

rapuh dan mudah roboh. Indonesia adalah negara dengan keragaman suku, 

budaya, bahasa dan agama yang cukup tinggi, jika dibandingkan dengan negara 

lain. Di Indonesia, tidak hanya Islam, tapi juga ada Hindu, Budha, Katolik, 

Protestan dan Konghucu. Bahkan di daerah pedalaman masih ada yang 

menganut aliran kepercayaan. Namun apapun keyakinannya, semuanya tetap 

mengedepankan nilai-nilai perdamaian dan kemanusiaan. Karena salah satu 

anjuran dalam agama adalah tetap mengedepankan toleransi, demi terciptanya 

persatuan dan kesatuan. 

Perbedaan agama dan kepercayaan sebagai implementasi ketaatan 

kepada Tuhan YME, tidak akan menjadi penghalang dalam membangun 

persatuan Indonesia, karena hakikat kemanusian telah sempurna dihayati dan 

diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dalam agama Islam, hal ini dijelaskan 

dalam Al Quran Surat Al Maidah ayat 48 dan An Nahl ayat 93. Dalam ayat-ayat 

tersebut, Allah SWT menjelaskan bahwa jika Dia menghendaki, maka manusia 

dijadikan-Nya satu umat saja. Ini mengandung hikmah bahwa keberagaman 

manusia merupakan kehendak dan ketentuan Tuhan, meskipun pada umumnya 

manusia menginginkannya. Maka amatlah keliru jika ada umat beragama yang 

memiliki misi untuk menyeragamkan umat manusia menjadi hanya satu agama 

saja. Pandangan yang keliru itulah yang umumnya menjadi penghalang dalam 

mewujudkan persatuan Indonesia.  

Ajaran untuk menjaga persatuan juga diajarkan dalam berbagai agama 

yang diakui di Indonesia, antara lain: Katholik, Protestan, Hindu, Budha dan 

Konghucu. Dalam ajaran agama Nasrani, baik Khatolik dan Protestan juga 

mengakui akan adanya dasar-dasar untuk tidak memperuncing perbedaan dan 

mengutamakan persatuan dengan cara saling menyayangi sesama manusia 
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tanpa memandang asal-usul dan agamanya. Dalam Imamat 19:18 dan Matius 

22:39, agama Nasrani mengajarkan kepada pemeluknya agar mengasihi 

sesama manusia seperti menyayangi dirinya sendiri. Demikian juga di dalam 

pustaka suci umat Hindu, Kitab Veda dinyatakan sebuah kalimat: ” TAT TVAM 

ASI ” yang bermakna: ” Itu adalah Engkau, Dia adalah Kamu, Aku adalah Dia, 

Engkau adalah Aku, dan seterusnya… ” bahwa setiap manusia adalah saudara 

dari manusia lainnya dan teman dari insan ciptaan-Nya. Sesanti ‘ Tat Tvam Asi ‘ 

ini menjadi landasan etik dan moral bagi umat Hindu di dalam menjalani hidupnya 

sehingga mereka dapat melaksanakan kewajibannya di dunia ini dengan 

harmonis.  

Dalam agama Budha, ajaran menjaga persatuan dan kesatuan terdapat 

dalam kitab Tripitaka, Digha Nikaya I:3 yang menyampaikan: "Para bhikkhu, jika 

seseorang menghina-Ku, Dhamma, atau Sangha, (3) 'kalian tidak boleh marah, 

tersinggung, atau terganggu akan hal itu. Jika kalian marah atau tidak senang 

akan penghinaan itu, maka itu akan menjadi rintangan bagi kalian. Karena jika 

orang lain menghina-Ku, Dhamma, atau Sangha, dan kalian marah atau tidak 

senang, dapatkah kalian mengetahui apakah yang mereka katakan itu benar 

atau salah?' ,'Tidak, Bhagava.' 'Jika orang lain menghina-Ku, Dhamma, atau 

Sangha, maka kalian harus menjelaskan apa yang tidak benar sebagai tidak 

benar, dengan apa yang bukan ajaran, dengan mengatakan: "Itu tidak benar, itu 

salah, itu bukan jalan kami, itu tidak ada pada kami." Dalam perspektif agama 

Budha, menjalin persatuan diawali dari diri sendiri untuk tidak mudah marah, 

tersinggung atau terganggu jika umat beragama lain menghinanya. Sikap itu 

akan menghadirkan toleransi dan kasih sayang yang pada akhirnya 

menimbulkan kesadaran untuk saling menghargai dan menghormati antar 

pemeluk agama. Ajaran untuk menjaga persatuan bangsa juga diajarkan dalam 

agama Khonghucu. Agama Khonghucu telah berlangsung lama di Indonesia 

sejak pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan dan masa reformasi. Agama 

Khonghucu menjadi agama resmi di Indonesia pada tahun 2000. Dalam kitab 

suci Agama Khonghucu, ajaran persaudaraan dan persatuan disebutkan dalam 

kitab Lun Yu XII:5, yang berbunyi: “Di empat penjuru lautan semua adalah 

bersaudara” (Lun Yu XII:5).  
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Dalam mengamalkan sila ketiga Pancasila, pemerintah Indonesia telah 

menjabarkan dalam butir-butir Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan 

Pancasila (P4), sebagai berikut:  

1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan 

keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas 

kepentingan pribadi dan golongan. 

2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan 

bangsa apabila diperlukan. 

3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 

4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah 

air Indonesia. 

5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka 

Tunggal Eka. 

7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. 

Tanpa mengarahkan dan mengasah 8 Kekuatan Cakra kita, maka doktrin 

agama maupun butir-butir P4 di atas hanyalah tinggal dogma yang hanya dibaca, 

dihafalkan, namun sulit untuk diamalkan. Tanpa niat yang baik tulus dan ikhlas 

tidak akan tercapai sikap perilaku, pancaran mata, cara berkomunikasi yang 

dapat menciptakan persatuan dan kesatuan Bangsa. Sikap perilaku, pancaran 

mata, cara berkomunikasi dan daya imajinasi perlu dikendalikan dan diasah 

untuk dapat menciptakan rasa persaudaraan, sebangsa, senasib dan 

sepenanggungan. Jika persaudaraan dan saling percaya sudah terikat kuat, 

maka yang terbentuk adalah kesiagaan terhadap segala bentuk ancaman, 

gangguan, hambatan dan tantangan baik dari dalam maupun dari luar yang dapat 

merusak persatuan bangsa. Kondisi ini akan menumbuhkan keyakinan bahwa 

stabilitas dan persatuan bangsa lebih utama dari pada mengikuti aliran-aliran 

agama di negara lain yang tidak sesuai dengan kondisi dan karakteristik bangsa 

Indonesia. Jika 8 kekuatan Cakra diimplementasikan dalam mewujudkan 

persatuan Indonesia, niscaya tidak akan ada umat Muslim Indonesia yang 

terpengaruh bahkan menjadi pengikut Negara Islam Irak Suriah (ISIS). 

Kerukunan antar umat beragama di Indonesia juga tidak terganggu ketika isu 
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keagamaan di luar negeri menerpa, seperti kasus Rohingya di Myanmar, Uighur 

di Cina dan pembantaian umat Muslim di India. Tanpa mengasah 8 Kekuatan 

Cakra, rakyat Indonesia akan mudah terombang-ambing oleh pengaruh 

sentimen dan emosi yang berbasis pada SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar 

golongan). 

Dengan demikian, implementasi 8 Kekuatan Cakra pada Sila Persatuan 

Indonesia terletak pada kejujuran, ketulusan, keikhlasan dan kesucian niat untuk 

mengutamakan Persatuan Bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi 

maupun golongan, baik kesukuan, keagamaan, profesi dan lain sebagainya yang 

menyebabkan Indonesia menjadi terkotak-kotak. Setiap rakyat Indonesia harus 

yakin bahwa ajaran agamanya menuntun untuk mengutamakan persatuan 

bangsa. Setiap umat beragama harus yakin bahwa Tuhan YME tidak 

menghendaki manusia menjadi satu umat. Sehingga misi agama bukanlah untuk 

menjadikan seluruh dunia seragam dalam satu agama, melainkan beribadah 

kepada Tuhan serta berbuat baik kepada manusia dan alam semesta. 

Perjuangan manusia adalah mewujudkan keharmonisan ditengah keberagaman. 

 

Implementasi 8 Kekuatan Cakra pada Sila Kerakyatan yang 

Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ 

Perwakilan 

Sila keempat: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan 

Dalam Permusyawaratan/Perwakilan harus dijiwai oleh sila pertama sampai 

ketiga dan menjiwai sila kelima. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

mengandung pengertian bahwa berjalannya sistem kerakyatan di Indonesia 

dibimbing dan dipandu oleh Hikmat Kebijaksanaan. Dalam kamus besar 

bahasa Indonesia, “hikmat” dapat berarti kesaktian atau kekuatan gaib. Kekuatan 

gaib inilah yang selanjutnya diartikan sebagai Tuhan Yang Maha Esa. 

Sedangkan kebijaksanaan dibutuhkan untuk menghadapi berbagai latar 

belakang manusia yang beragam, berbeda-beda suku, agama, budaya maupun 

bahasanya. Selanjutnya permusyawaratan/perwakilan mengandung arti bahwa 

musyawarah mufakat merupakan sarana komunikasi terbaik dalam membahas 

dan memutuskan berbagai permasalahan rakyat demi terwujudnya persatuan. 
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Pada akhirnya, sistem kerakyatan tadi bertujuan untuk mewujudkan Keadilan 

Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. 

Dalam mengamalkan sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat 

Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, pemerintah Indonesia 

telah menjabarkan dalam butir-butir Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan 

Pancasila (P4), sebagai berikut:  

 

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia 

Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.  

2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.  

3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk 

kepentingan bersama.  

4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat 

kekeluargaan.  

5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai 

sebagai hasil musyawarah.  

6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan 

melaksanakan hasil keputusan musyawarah.  

7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas 

kepentingan pribadi dan golongan.  

8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati 

nurani yang luhur.  

9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan 

secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat 

dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan 

persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.  

10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai 

untuk melaksanakan permusyawaratan.  

 

Butir-butir P4 di atas telah diuraikan dengan komprehensif, namun 

sudahkah itu mampu kita amalkan? Mari kita introspeksi sejenak, mulai dari 

sistem penyelenggaraan pemerintahan negara hingga urusan rakyat, masihkah 

kita mengedepankan musyawarah mufakat dan gotong royong yang dilandasi 
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oleh semangat kekeluargaan? Sila keempat Pancasila seolah hanya tinggal 

dogma yang tidak diamalkan. Semua bertarung. Presiden, Gubernur, Bupati, 

semua bertarung. Ini bukanlah Indonesia, jauh dari peradaban kita. Indonesia 

seharusnya bisa musyawarah mufakat. Mengapa kita tinggalkan? Karena 

Perwakilan rakyat yang di daerah hingga Pusat sudah tidak dipercaya oleh rakyat 

untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Kembali lagi, nafsu, keserakahan dan 

egoisme menjadi alasan. Gaya-gaya kepemimpinan transaksional melahirkan 

budaya baru “Wani Piro” yang jauh dari nilai-nilai kerakyatan, hingga tidak 

segan sebuah iklan rokok menjadikan itu sebagai jargon sindirannya. Pada 

akhirnya, rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara menjadi 

terlupakan. Contoh lain adalah matinya Koperasi sebagai simbol perekonomian 

rakyat. Berbagai badan usaha yang memperjuangkan kepentingan rakyat telah 

tergilas oleh badan usaha milik perorangan dari kaum pemodal. 

Mengapa semua hal di atas dapat terjadi, sedangkan kita memiliki 

Pancasila? Karena Pancasila hanya tinggal dogma sebagai “bahasa dewa-

dewa”, tidak diimplementasikan dalam niat, sikap dan perilaku, daya imajinasi, 

keputusan-keputusan serta keyakinan. Dengan demikian, implementasi 8 

Kekuatan Cakra pada sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan 

dalam Permusyawaratan/Perwakilan terletak pada pengamalan nyata sila 

pertama sampai dengan ketiga Pancasila sebagai sila-sila yang menjiwai sila 

keempat tersebut. Artinya bahwa, ketika manusia belum mampu menggunakan 

8 Kekuatan Cakranya untuk mengamalkan sila pertama hingga ketiga, maka 

jangan harap mampu mewujudkan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat 

Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. 

 

Implementasi 8 Kekuatan Cakra pada Sila Keadilan Sosial bagi 

Seluruh Rakyat Indonesia 

Sebagaimana pembahasan sebelumnya, mengimplementasikan sila 

kelima Pancasila, harus memahami aturan mainnya, yaitu harus dijiwai oleh sila 

pertama sampai keempat. Artinya bahwa kita harus sudah menjiwai dan 

mengamalkan keempat sila sebelumnya secara baik dan benar dalam setiap 

sikap dan perilaku keseharian kita, karena sila terakhir ini adalah pekerjaan 
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terberat dan merupakan tujuan akhir serta cita-cita bangsa Indonesia, yaitu 

mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia secara adil dan 

merata. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengandung makna 

bahwa kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan 

progresif. Seluruh kekayaan alam Indonesia dipergunakan bagi kepentingan 

bersama menurut potensi masing-masing. Melindungi yang lemah agar 

kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Keadilan 

sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang 

kehidupan, baik material maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia, berarti 

untuk setiap orang yang menjadi Rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah 

kekuasaan Republik Indonesia maupun Warga Negara Indonesia yang berada di 

luar negeri. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap 

orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, 

sosial, ekonomi dan kebudayaan. Sesuai dengan UUD 1945, maka keadilan 

sosial mencakup pula pengertian adil dan makmur.  

Keadilan sosial yang dimaksud tidak sama dengan pengertian paham 

sosialis atau komunis, karena yang dimaksud dengan keadilan sosial dalam sila 

kelima Pancasila bertolak belakang dengan pengertian bahwa antara pribadi dan 

masyarakat satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Komunisme berpendapat 

bahwa  kehidupan bersifat kolektif yang sepenuhnya dipimpin dan dikendalikan 

Partai Komunis92. Individu atau Pribadi Perorangan sepenuhnya 

disubordinasikan kepada Partai Komunis. Dengan begitu individu tidak punya 

makna, yang bermakna hanya Partai Komunis. Sebaliknya, Pancasila 

memandang bahwa masyarakat adalah tempat hidup dan berkembang individu, 

sedangkan individu adalah komponen masyarakat. Keadilan sosial mengandung 

arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan 

masyarakat. Karena kehidupan manusia itu meliputi jasmani dan kehidupan 

rohani, maka keadilan itupun meliputi keadilan di dalam pemenuhan tuntutan 

hakiki kehidupan jasmani serta keadilan di dalam pemenuhan hakiki kehidupan 

rohani secara seimbang. Dengan kata lain, keadilan di bidang material dan di 

 
92 Letjen TNI (Pur) Sayidiman Suryohadiprojo. Pancasila Vs Komunisme: Perbandingan Ideologi. 

http://www.bergelora.com/opini-wawancara/artikel/3426-pancasila-vs-komunisme-
perbandingan-ideologi.html. 2016. Akses pada 11 Oktober 2019. 

http://www.bergelora.com/opini-wawancara/artikel/3426-pancasila-vs-komunisme-perbandingan-ideologi.html
http://www.bergelora.com/opini-wawancara/artikel/3426-pancasila-vs-komunisme-perbandingan-ideologi.html
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bidang spiritual. Pengertian ini mencakup pula pengertian adil dan makmur yang 

dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia secara merata, dengan 

berdasarkan azas kekeluargaan. 

Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah suatu 

perkara yang tidak mudah. Orang dengan mudahnya membahas tentang 

keadilan, tetapi ketika mengimplementasikannya cukup sulit. Ketika keadilan itu 

menyangkut dirinya pasti akan diperjuangkan sekuat tenaga, tetapi ketika 

keadilan itu menyangkut orang lain yang tidak ada keterkaitan dengan dirinya, 

maka hal itu menjadi sesuatu yang tidak menarik. Menegakkan keadilan sangat 

dipengaruhi serta tergantung oleh nafsu seseorang. Sementara nafsu manusia 

sendiri, merupakan tempat masuknya pengaruh setan dan iblis yang menjadi 

musuh bebuyutan manusia sejak lahir hingga menjelang kematiannya. Tanpa 

kekuatan niat yang didasari oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan pernah 

terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  

Hampir 75 tahun, Pancasila menjadi dasar negara dan pandangan hidup 

bangsa Indonesia, namun sudahkah keadilan sosial terealisasi secara merata di 

seluruh rakyat Indonesia? Menurut Sekretaris Eksekutif Tim Nasional 

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto, pada 

tahun 2019, 1% orang Indonesia menguasai 50% aset nasional93. Sementara, 

10% keluarga terkaya menguasi 70% aset nasional Indonesia. Artinya, sebanyak 

90% penduduk memperebutkan 30% sisanya94. Apakah ini sudah dapat 

dikatakan sebagai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Padahal, pada 

kenyataannya kekayaan Indonesia hanya dinikmati dan dikuasai oleh sebagian 

kecil penduduk Indonesia. Membicarakan hal ini tanpa disertai hati nurani dan 

niat yang baik, suci, tulus dan ikhlas, hanya akan menjadi retorika belaka. 

Pancasila telah mengajarkan kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa untuk 

mewujudkan Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia perlu 

 
93 Egi Adyatama dan Amirullah. TNP2K: 50 Persen Aset Nasional Dikuasai 1 Persen Orang Kaya. 

https://nasional.tempo.co/read/1257603/tnp2k-50-persen-aset-nasional-dikuasai-1-persen-
orang-kaya. 2019. Akses pada 11 Oktober 2019. 

94 Rakhmat Nur Hakim. TNP2K: Satu Persen Orang Indonesia Kuasai 50 Persen Aset Nasional. 
https://nasional.kompas.com/read/2019/10/09/17023551/tnp2k-satu-persen-orang-
indonesia-kuasai-50-persen-aset-nasional. 2019. Akses pada 11 Oktober 2019. 

https://nasional.kompas.com/read/2019/10/09/17023551/tnp2k-satu-persen-orang-indonesia-kuasai-50-persen-aset-nasional
https://nasional.kompas.com/read/2019/10/09/17023551/tnp2k-satu-persen-orang-indonesia-kuasai-50-persen-aset-nasional
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melaksanakan butir-butir Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila 

(P4) yang tertuang dalam Tap MPR No. I/MPR/2003, sebagai berikut: 

 

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap 

dan suasana kekeluargaan serta kegotongroyongan.  

2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.  

3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.  

4. Menghormati hak orang lain.  

5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri 

sendiri.  

6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat 

pemerasan terhadap orang lain.  

7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat 

pemborosan dan gaya hidup mewah.  

8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau 

merugikan kepentingan umum.  

9. Suka bekerja keras.  

10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi 

kemajuan dan kesejahteraan bersama.  

11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan 

yang merata dan berkeadilan sosial. 

 

Dengan demikian keterkaitan antara 8 Kekuatan Cakra dengan sila kelima 

Pancasila terletak pada pengejawantahan seluruh kekuatan Cakra untuk 

mengamalkan dan mewujudkan seluruh sila dalam Pancasila. Sebab, sila kelima 

merupakan tujuan akhir dan cita-cita luhur Bangsa Indonesia. Semakin terlihat 

integral dan holistik hubungan keseluruhan diantara keduanya. Dapat dibuktikan 

bagaimana hubungan timbal baliknya yang asimetrik, sulit ditentukan arahnya 

namun saling berkaitan. Bagaimana Ketuhanan membentengi niat dari pengaruh 

jahat nafsu dan setan. Selanjutnya bagaimana kekuatan niat mendasari manusia 

untuk bersungguh-sungguh mengerahkan seluruh Kekuatan Cakranya dalam 

mendudukkan manusia secara adil dan beradab sesuai fitrahnya sebagai 

makhluk yang paling mulia. Setelah mampu mendudukkan manusia pada 
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kodratnya, selanjutnya mewujudkan persatuan Bangsa melalui sistem 

pemerintahan yang berlandaskan pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Hingga akhirnya, bersama-

sama seluruh rakyat Indonesia, mengerahkan seluruh kemampuan 8 Kekuatan 

Cakra masing-masing demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia. Demi mewujudkan manusia Indonesia yang seutuhnya. Sejahtera 

jasmani dan rohani serta bahagia di dunia maupun di akhirat.  

Pada akhirnya, dapat kita simpulkan bahwa Pancasila dan 8 kekuatan 

Cakra memiliki hubungan yang sangat erat, karena merupakan produk olah jiwa 

untuk mencapai kesempurnaan amal perbuatan manusia. Keduanya merupakan 

mata rantai yang saling terhubung dengan kuat satu sama lain. Benang merah 

pada implementasi 8 Kekuatan Cakra manusia dalam pengamalan Pancasila 

terletak pada tujuannya, yaitu untuk mencapai kesiagaan dan kewaspadaan. 

Tidak hanya manusia, semua makhluk hidup pun diajarkan oleh Tuhan untuk 

selalu waspada dan siaga. Jika kita tidak siaga dan waspada maka hidup tidak 

akan aman dan lancar. Sebaliknya, justru akan terdadak, celaka dan binasa. 

Oleh karena itu, dalam proses kesiagaan dan kewaspadaan itulah perlunya kita 

selalu berimajinasi untuk memprediksi dampak dari sesuatu yang sudah terjadi, 

yang sedang terjadi, maupun yang akan terjadi, selanjutnya dituangkan dalam 

satu proses perencanaan. Pada dua tahapan itulah manusia masuk dalam 

proses perenungan, memetakan dalam kekuatan alam bawah sadarnya. Itulah 

kekuatan yang luar biasa dari sebuah kemampuan daya imajinasi. Sehingga, 

dapat mengambil suatu keputusan yang tepat, yang diuraikan dalam diri 

menggunakan otak kiri, otak kanan, menggunakan hati nurani, lalu dimasukkan 

dalam energi dan tindakan, serta ditutup dengan keyakinan untuk mampu 

melaksanakannya. Karena manusia yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, yakin 

akan kemanusiaan yang adil dan beradab, yakin akan persatuan dan kesatuan, 

yakin bahwa semua itu bisa di selesaikan dengan cara bermusyawarah dan 

mufakat, untuk mendapatkan keadilan sosial melalui komunikasi, sikap dan 

perilaku yang baik. Tanpa 8 Kekuatan Cakra, maka implementasi Pancasila 

sebagai pedoman hidup bangsa tidak akan terlaksana dengan baik. Sebaliknya, 

8 kekuatan Cakra sendiri merupakan realisasi dari nilai-nilai luhur Pancasila itu 

sendiri. Jika kita berniat untuk mencapai satu keinginan, mencapai arah tujuan 
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dan sebagainya, harus dilandaskan dengan sila-sila Pancasila, yang berprinsip 

pada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan 

dan kesatuan, musyawarah dan mufakat dalam keadilan dengan menggunakan 

8 Kekuatan Cakra kita secara maksimal. Demikian seterusnya proses itu akan 

kembali berputar membentuk suatu siklus yang integral dan holistik antara 

Pancasila dan 8 Kekuatan Cakra. 

Dari seluruh penjelasan diatas, dapat kita ambil hikmah bahwa hakekat 

kehidupan manusia di dunia sangat diwarnai dengan pertempuran hawa nafsu. 

Ambisi kehidupan duniawi yang semata-mata untuk mendapatkan harta, takhta 

dan derajat status sosial dengan menghalalkan segala cara, telah menimbulkan 

sifat iri, dengki, tamak dan serakah hingga menyebabkan manusia semakin jauh 

menyimpang dari tujuan hidup yang sesungguhnya yaitu menggapai kehidupan 

yang penuh kedamaian, kebahagiaan lahir dan batin baik di dunia maupun di 

akhirat kelak. Kita menyadari bahwa pertempuran hawa nafsu tersebut tidak luput 

dari godaan maupun bisikan iblis dan setan, yang selalu mengikuti kehidupan 

manusia hingga akhir zaman. Agar terhindar dari semua itu, maka Tuhan Yang 

Maha Esa menurunkan agama dalam kehidupan manusia sebagai petunjuk jalan 

yang lurus yang merupakan tuntunan keimanan dan ketakwaan, agar tidak 

tersesat hidupnya.  

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beragama juga sarat dengan 

budaya dan adat istiadat yang terikat kuat oleh falsafah kehidupan berbangsa 

dan bernegara yaitu Pancasila. Pancasila digali dari nilai-nilai luhur budaya 

bangsa Indonesia sendiri, yang telah mengakar, tumbuh dan berkembang 

berabad-abad lamanya. Dengan demikian, Pancasila sebagai pandangan hidup 

bangsa mencerminkan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Akankah kita 

mampu mewariskan nilai-nilai luhur bangsa ini kepada anak cucu kita kelak? 

Untuk mampu menjawab semua itu akan sangat ditentukan dari implementasi 8 

Kekuatan Cakra dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan 

berbangsa dan bernegara agar selalu mawas diri, meningkatkan kesiagaan dan 

kewaspadaan terhadap segala bentuk hakikat ancaman yang dapat merubah 

sendi-sendi kehidupan bangsa melalui kepedulian, kepekaan diri sehingga 

mampu mencermati dan mengamati semua itu. 
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BAB XIV 

PENUTUP 

 

Delapan Kekuatan Cakra yang telah dijelaskan di dalam buku ini, 

merupakan pedoman bagi prajurit Cakra dalam berperilaku sehari-hari. Kekuatan 

Cakra pertama sampai dengan kedelapan merupakan kekuatan sistemik yang 

saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Tidak dapat dipisahkan maupun 

berdiri sendiri. Setiap kegiatan harus dimulai dengan kekuatan Cakra pertama 

yaitu memiliki niat baik, tulus dan ikhlas dalam melaksanakan tugas. 

Selanjutnya, niat tersebut dicerminkan ke dalam kekuatan Cakra kedua yaitu 

sikap dan perilaku Penampilan yang baik akan memunculkan karisma dan 

wibawa seseorang sehingga lawan dapat ditaklukkan dan dilumpuhkan tanpa 

menggunakan adu fisik. Lalu, disertai dengan kekuatan Cakra ketiga yaitu 

pancaran mata, prajurit mampu menaklukkan, mengayomi, memberi kasih 

sayang serta melindungi orang lain. Melalui pancaran mata, prajurit dapat 

merefleksikan niat, sikap dan perilaku yang dimilikinya. Kemudian, prajurit dapat 

menggunakan kekuatan Cakra keempatnya dengan cara berkomunikasi, 

berdialog, berdebat dan berdiplomasi guna mempengaruhi, mengajak, 

membujuk dan mengubah opini lawan sesuai dengan yang kita inginkan.  

Setelah musuh berhasil dipengaruhi, maka saatnya menggunakan 

kekuatan Cakra kelima, yaitu kesiagaan dan kesiapan karena ancaman akan 

selalu tetap ada dan tidak dapat diprediksi waktu datangnya, sehingga kita harus 

menggunakan kekuatan Cakra keenam yaitu mengimajinasikan untuk mampu 

memprediksi dan merencanakan segala kemungkinan yang akan terjadi guna 

merencanakan hal-hal yang akan kita lakukan dan mengantisipasi ancaman 

maupun hal-hal lain yang tidak terduga. Muara dari keenam kekuatan Cakra 

tersebut, didapatkan hasil analisa dari berbagai alternatif kemungkinan beserta 

konsekuensinya, sehingga prajurit dapat mengambil keputusan terbaik 

berdasarkan penalaran, olah pikir dan hati nurani sesuai dengan kekuatan Cakra 

ketujuh. Keputusan yang dibuat pada akhirnya akan diimplementasikan secara 

nyata dalam bentuk perbuatan. Untuk melaksanakan keputusan tersebut 
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dibutuhkan kekuatan Cakra kedelapan, yaitu keyakinan. Yakinlah bahwa 

semua yang sudah direncanakan dan diputuskan merupakan langkah terbaik. 

Keyakinan merupakan inti dari isi Cakra yang hakiki di dalam diri. 

Cakra merupakan senjata pamungkas seluruh prajurit Kostrad. Dengan 

kekuatan Cakra inilah berbagai tugas dapat diselesaikan dengan gemilang. 

Ketika prajurit Kostrad dikerahkan dan dilibatkan dalam penyelesaian suatu 

permasalahan, maka selalu berakhir dengan catatan keberhasilan, sebagai 

sebuah kehormatan dalam penyelesaian tugas. Untuk melatih kekuatan Cakra di 

dalam diri prajurit, kata kuncinya hanya satu yaitu iqra’/membaca. Latihlah 

semua panca indra untuk membaca. Bacalah alam sekitar kita, ribuan peluang 

ada di sana, ribuan potensi siap digali. Dari kemampuan membaca inilah kita 

akan mendapatkan banyak ilmu pengetahuan dan manfaat. Oleh karena itu, 

baca, baca, bacalah dan baca terus. 

Semua yang telah saya jelaskan, akan menjadi nilai-nilai yang bermanfaat 

berupa ilmu pengetahuan, potensi dan permasalahan serta peluang-peluang 

dalam mencari solusi pemecahan masalah. Kata kuncinya adalah apabila kita 

peka, tanggap dan peduli mencermati semua itu. Semoga tulisan ini dapat 

bermanfaat bagi seluruh anak bangsa dan prajurit dalam mengembangkan 

potensi dan kemampuan Cakra pada dirinya dalam tugas dan pengabdian terbaik 

untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. 

 

Sumber: Pen Kostrad 

The 8 Power of Cakra menghasilkan semangat dan kekuatan yang dahsyat 
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ENDORSEMENT  

JENDERAL TNI (PURN) TRY SUTRISNO 

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERIODE 1993 – 1998 

 
 
 

Saya mengucapkan selamat disertai rasa hormat 

dan kebanggaan kepada Letjen TNI Besar Harto 

Karyawan selaku Panglima KOSTRAD yang telah 

menulis buku yang berjudul “The 8 Power of Cakra, 

Delapan Kekuatan Cakra”. 

Isi buku tersebut merupakan penjabaran secara 

luas dan mendalam tentang “mental tradisi" yang 

diperlukan untuk membina generasi penerus bangsa khususnya prajurit 

KOSTRAD agar mampu mengasah potensi dirinya sehingga menjadi pribadi 

unggul dan berkarakter dalam membentuk jatidiri Indonesia. Suatu bangsa akan 

punah manakala kehilangan jatidiri.  

Waktu yang lalu pembinaan mental prajurit TNI AD hanya terfokus pada 

pembinaan mental rohani/keagamaan saja. Kemudian sesuai dengan 

perkembangan zaman, pembinaan mental prajurit dikembangkan dan dilengkapi 

dengan pembinaan mental tradisi dan mental ideologi. Saat ini sudah berjalan 

tiga komponen pembinaan mental prajurit yaitu mental rohani, mental ideologi 

dan mental tradisi, yang ketiga komponen ini disebut "mental kejuangan". 

Saya mengharapkan dalam pelaksanaan pembinaannya supaya dilakukan 

dengan konsisten dan kontinu, tekun dan semangat yang tinggi. Semoga tetap 

sukses untuk memperkuat dan memperkokoh keutuhan, kedamaian dan 

kesejahteraan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan 

Pancasila dan UUD-1945.  

“Selamat berjuang". 
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ENDORSEMENT  

JENDERAL TNI (PURN) RYAMIZARD RYACUDU 

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA 

(PERIODE 2014 – 2019) 

 

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh, 

Salam Sejahtera bagi kita semua. 

Sejak terbentuknya pada awal Operasi TRIKORA 6 

Maret 1961 Satuan Pemukul Strategis “KOSTRAD” 

berlambang “CAKRA” telah membuktikan dirinya sebagai 

satuan Elit Pamungkas kebanggaan seluruh Bangsa 

Indonesia yang selalu berhasil di medan operasi manapun 

juga. Apabila KOSTRAD dikerahkan tidak ada satuan lain 

dengan jumlah yang besar profesional dan sangat terlatih seperti KOSTRAD. 

Sejarah telah membuktikan, sekali CAKRA (Cakra = Senjata Prabu Krishna) 

dilepaskan, tidak ada satupun musuh yang luput, bahkan gunung pun terbelah. 

Buku ini sangat penting dan sangat diperlukan untuk semua kalangan dan 

semua generasi, selain karena isinya yang sangat inspiratif, buku ini juga dapat 

dijadikan sebagai rujukan penanaman nilai-nilai jati diri TNI yang sesungguhnya, 

Karena disitulah letak ”Centre of Gravity’’ kekuatan TNI yang sesungguhnya, 

itulah TNI. 

Jakarta,       November 2019 

 

 

Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu 

Panglima KOSTRAD XXVI 
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ENDORSEMENT  
JENDERAL TNI (PURN) WIDJOJO SOEJONO 

KEPALA STAF KOPKAMTIB PERIODE 1980 – 1982 
 

 
Pertama-tama saya ingin menyampaikan 

penghargaan dan hormat kepada Letnan Jenderal TNI 

Besar Harto Karyawan, S.H., M.Tr.(Han), Panglima Kostrad 

atas inisiatifnya menerbitkan tulisan yang berjudul “The 8 

Power of Cakra, Delapan Kekuatan Cakra“ yang menurut 

saya bertujuan untuk memberikan karakter atau jatidiri 

kepada pasukan andalan TNI Angkatan Darat ini. 

Penjabaran atas makna senjata Cakra Sudarsana milik 

Whisnu yang kemudian diturunkan kepada Krishna yang tertulis dalam buku ini 

sudah demikian jelas terjabarkan dari sebuah filosofi menjadi unsur-unsur 

karakter implementatif, baik bagi kegunaan keprajuritan maupun kehidupan 

warga bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga rasanya tidak 

perlu saya ulangi kembali dalam sambutan saya ini. 

Mungkin akan ada gunanya bila saya tambahkan bahwa Cakra Sudarsana 

milik Krishna berbeda dengan Chandrasa milik Baladewa, kakaknya yang 

bercorak tunggal sebagai senjata penghancur yang dipercaya mampu 

menghancurkan dunia yang dalam perang Bharata Yudha justru atas bujukan 

Krishna dijauhkan dari medan perang agar tidak mengakibatkan penghancuran 

total. Cakra Sudarsana sebaliknya lebih bercorak “Pengayoman” dalam arti luas 

yang meliputi juga perang di dalam dinamika kehidupan antar manusia, antar 

bangsa dan antar negara namun menghindari terjadinya penghancuran total. 

Keberadaan dan fungsi Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat 

tidak terlepas dari upaya besar Bangsa dan NKRI untuk melestarikan diri, 

mensejahterakan diri dan berdaya saing dalam kehidupan antar bangsa dan 

negara yang meskipun diharapkan tidak akan pernah meninggalkan etika, 

namun dibawah permukaan tetap belum mampu meninggalkan hukum alam 

“Survival of the fittest” yang bermakna hanya yang kuatlah yang lestari sedang 

yang lemah akan tersingkir dan punah. 
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Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat telah memenuhi 

panggilan tugas dalam Operasi-operasi TRIKORA, DWIKORA, G.30.S/PKI dan 

SEROJA yang terlepas dari motif dan keputusan politik yang mendasari dan 

mengakhirinya, telah dilaksanakannya dengan sebaik-baiknya, dalam semua 

operasi mana saya sebagai seorang prajurit bersyukur dapat turut menunaikan 

tugas saya. Kedepan saya percaya bahwa peran-peran seperti itu akan 

dilaksanakannya dengan hanya mengulang keberhasilannya seperti dimasa-

masa yang lalu. Saya hanya berpesan agar kita semua tetap waspada. 

Kewaspadaan adalah harga sebuah kemerdekaan. Hindari pendadakan, apalagi 

pendadakan strategis. Pendadakan strategis itu sesungguhnya tidak ada kecuali 

bila kita bersikap abai, memiliki persepsi yang keliru dan membiarkan proxy 

memainkan perannya. Ini semua dalam rangka Perang Generasi keempat yang 

sudah merupakan wujud nyata di muka bumi dewasa ini dan mutlak tidak boleh 

diabaikan. 

Demikian, terima kasih.  
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ENDORSEMENT 

JENDERAL TNI (PURN) AGUM GUMELAR 

ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN 

(PERIODE 2018 – 2019) 

 

Buku "THE 8 POWER OF CAKRA, Delapan 

Kekuatan Cakra", karya Letjen TNI Besar Harto 

Karyawan, SH., M.Tr (HAN) ini sangat penting sebagai 

pedoman dan tuntunan dalam pengembangan 

profesionalisme dan karakter yang kuat bagi Prajurit 

Darma Putra Kostrad, karena DELAPAN KEKUATAN 

CAKRA ini lahir dari kajian filosofi dan teori yang 

mendalam dari penulis tentang pendidikan karakter manusia unggul dan telah 

teruji dengan pengalaman empiris dari penulis sendiri selama penugasannya 

sebagai Prajurit Darma Putra Kostrad di berbagai medan tugas. 

Buku ini sangat bermanfaat bagi kalangan masyarakat umum khususnya 

organisasi-organisasi kepemudaan dalam upaya pengembangan Sumber Daya 

Manusia Indonesia Unggul. Saya menyampaikan penghargaan yang tinggi dan 

selamat kepada penulis atas terbitnya buku ini.  

 

 

 

 

Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar 
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ENDORSEMENT  

JENDERAL TNI (PURN) H. DJOKO SANTOSO, M. SI  

PANGLIMA TNI PERIODE 2007 – 2010 

 

Terbitnya sebuah buku berjudul "The 8 Power of 

Cakra, Delapan Kekuatan Cakra Sebagai Sumber 

Inspirasi, Profesionalisme dan Senjata Pamungkas 

Prajurit Darma Putra Kostrad” telah mengisi khasanah 

pustaka dalam domain pertahanan. 

Saya menyampaikan penghargaan yang tinggi atas 

kerja keras Letjen TNI Besar Harto Karyawan,S.H., M.Tr 

(HAN) dalam keberhasilannya menyusun buku ini. 

Kualitas isi buku menunjukkan kemampuan penulis dalam menyajikan catatan-

catatan penting di dalam memaknai arti kekuatan lambang Cakra Kostrad 

dengan mengaplikasikannya pada pelaksanaan tugasnya sebagai prajurit TNI.  

Buku ini merupakan karya otentik yang mendasarkan data-datanya secara 

empirik untuk dijadikan sebagai bahan restrospeksi dan sekaligus introspeksi 

penulis yang sebagian besar tugasnya menjadi prajurit Darma Putra Kostrad. 

Tidak berlebihan, bila buku ini saya sebut pula memiliki bobot akademik, karena 

penyusunan buku telah menggunakan metode penulisan yang proper. Dengan 

demikian penulis buku “The 8 Power of Cakra” telah berhasil menggali nilai-nilai 

budaya bangsa kemudian layak menjadi sumber inspirasi, mendorong motivasi, 

dan mengembangkan/menumbuhkan semangat untuk berprestasi dengan 

dilandasi keyakinan dalam membulatkan tekad, utamanya bagi segenap prajurit 

Kostrad dan prajurit TNI lainnya.  

Insya Allah, buku ini sangat penting untuk dibaca bagi segenap prajuit TNI 

pada khususnya dan anak bangsa pada umumnya. Utamanya menjadi bacaan 

wajib Taruna Akademi TNI, yang akan memimpin TNI pada masa depan karena 

berisi pengetahuan yang bernilai guna meningkatkan profesionalisme dan 

komitmen segenap prajurit TNI dalam pengabdian sebagai the guardian of state 

di tengah pelaksanaan tugas-tugas TNI yang semakin complicated.  

Khusus pada penulis Letjen TNI Besar Harto Karyawan,S.H., M.Tr(Han): 

"Maju terus! Berkarya terus untuk mengabdi pada Bangsa dan Negara!” 
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ENDORSEMENT 

LETJEN TNI (PURN) SJAFRIE SJAMSOEDDIN 

WAKIL MENTERI PERTAHANAN RI PERIODE 2010 – 2014 

 

 
Keberanian Intelektual 

 

Keinginan untuk menyampaikan pandangan dalam 

suatu tulisan adalah suatu keberanian intelektual yang 

diungkapkan dalam tulisan "The 8 Power of Cakra" suatu 

pandangan filosofis dari seorang prajurit TNI AD Letjen 

TNI Besar Harto Karyawan yang memahami makna 

historis kesatuan sebagai Panglima Kostrad yang kesatuan ini memiliki korelasi 

utuh antara misi membentuk profesionalitas yang kuat dengan nilai historis 

budaya yang diwariskan oleh pendahulu awal Panglima Kostrad waktu itu Mayjen 

TNI Soeharto yang dikenal oleh bangsa kita sebagai Presiden RI ke-2. Walaupun 

tidak pernah bertugas di Kostrad, saya bangga suatu saat pernah mendengar 

sejarah dan filosofi Cakra dari Pak Harto yang menanamkan landasan 

pengabdian "Cakra" dan menyimak dari penjelasan yang lugas dari Pak Besar 

Harto Karyawan mengaplikasikan filosofi "Cakra" dalam pembinaan satuan untuk 

memperkuat nilai filosofi kehidupan individu. 

Suatu filosofi historis dari suatu kesatuan dipastikan menjadi nilai 

Pembinaan Tradisi bagi kehidupan keprajuritan, namun akan sangat berharga 

jika suatu filosofi historis satuan diperluas untuk menambah kekayaan nilai filosofi 

bangsa kita yang memerlukan kekuatan semangat sebagai bangsa yang kuat 

(strong nation). "The 8 Power of Cakra" diharapkan bisa menembus 

intelektualisasi skala global yang berasal dari nilai Budaya Indonesia. Sejarah 

bangsa kita yang mewarisi nilai peradaban lama cenderung tenggelam digerus 

oleh gelombang globalisasi dan dengan "The 8 Power of Cakra" bisa membuka 

wawasan bahwa globalisasi tanpa nilai budaya akan punah oleh globalisasi itu 

sendiri. 
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Penulisan "The 8 Power of Cakra" diharapkan bisa diserap oleh prajurit TNI 

pada tataran taktis-operasional dan strategi serta oleh publik sebagai suatu 

kekayaan intelektual. Selamat datang "The 8 Power of Cakra" dan selamat 

kepada Letjen TNI Besar Harto Karyawan.  

 

 

 

Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin 

(Wamenhan RI 2010-2014) 
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ENDORSEMENT  

MAYJEN TNI (PURN) SANTO BUDIONO 

(PENULIS BUKU "KARAKTER MENENTUKAN MASA DEPAN BANGSA") 

 
 

 

Assalamulaikum Wr Wb, 

 

Saya telah membaca buku 8 Kekuatan CAKRA, inti 

pokoknya adalah CAKRA sebagai senjata pamungkas 

KOSTRAD tidak hanya memiliki kemampuan daya 

penghancur yang mematikan, akan tetapi lebih dari itu 

Letjen TNI Besar Harto mampu mengungkap adanya 

unsur kejiwaan utamanya "karakter" yang mampu 

memberi motivasi dan dorongan bagi para prajurit untuk 

mempersembahkan pengabdian terbaik mereka bagi negara dan bangsa. Amin. 

 

 

 

 

 

Penulis Buku "Karakter Menentukan Masa Depan Bangsa" 
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ENDORSEMENT  

MAYJEN TNI (PURN) WISNU BAWA TENAYA 

KETUA UMUM PENGURUS HARIAN PARISADA HINDU DHARMA 

INDONESIA PUSAT, SEKRETARIS DEWAN PENGARAH BADAN 

PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP) 

(PERIODE 2017 – SEKARANG) 

 

Membaca dan mencermati buku The 8 Power of 

Cakra (Delapan Kekuatan Cakra) Saya selaku mantan 

prajurit TNI AD merasa senang dan berbahagia bahwa 

Pangkostrad telah mencurahkan pengetahuan dan 

pengalamannya ke dalam sebuah buku yang akan 

menjadikan referensi bagi generasi prajurit Kostrad 

berikutnya, termasuk prajurit TNI AD secara umum. 

Intisari tulisan Pangkostrad ingin membentuk jatidiri 

dan karakter prajurit Kostrad yang tangguh dalam menghadapi segala bentuk 

AGHT dan tetap tegaknya NKRI. 

Saran saya melihat perkembangan generasi muda TNI kedepan 

membutuhkan bahasa yang praktis/bahasa prajurit dan mudah diingat dan tidak 

multi tafsir saya menyarankan istilah tujuh huruf “Kostrad” dijabarkan seperti 

saya menjabarkan tujuh huruf “Komando” sehingga prajurit Kostrad setiap saat 

dapat mengimplementasikan di lapangan. 

 

KOSTRAD 

K  Keberanian ciri utama 

O  Olah Yudha terus menerus 

S  Siap survive 

T  Tanggap, Tanggon dan Trengginas 

R  Respek dan respon cepat, tepat dan akurat 

A  Analisa tugas dan Analisa Sasaran 

D  Daya gerak, Daya Kejut dan Daya Tembak Hebat  
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Dari tujuh huruf Kostrad tersebut akan "Ber" DAMPAK (Dahsyat, Andal, 

Mahir, Pasti, Ampuh, Kompak) sehingga prajurit Kostrad akan mampu bersinergi 

dengan prajurit Angkatan Darat lainnya dalam bentuk latihan maupun 

pertempuran. Dengan demikian tugas pokok Kostrad tercapai. Demikian 

komentar saya, teruskan menulis dan saya siap membaca agar generasi berikut 

mendapatkan referensi lebih banyak. 

 

CAKRA!!!!!! 
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ENDORSEMENT  

K.H. AHMAD MUSTOFA BISRI (GUS MUS) 

TOKOH ISLAM PENERIMA PENGHARGAAN YAP THIAM HIEN AWARD 

(TAHUN 2017) 

 
 
 
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

Kepada yang terhormat dan saya hormati: 

Pangkostrad, Bapak Letjen TNI Besar Harto Karyawan, 

S.H., M.Tr (Han), saya merasa sangat dihormati dan 

berterima kasih sekali diundang untuk memberi komentar 

terhadap buku menarik beliau "The 8 Power of Cakra, 

Delapan Kekuatan Cakra". Dan mohon maaf, saya 

hanya bisa menuliskan komentar seperti di bawah ini: 

 

"Sangat jarang tokoh pemimpin yang menuliskan pengalaman dan 

pemikirannya. Lebih jarang lagi pemimpin militer. Padahal pengalaman dan 

pemikiran tokoh pemimpin sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat. 

Tokoh legendaris Inggris, misalnya, yang kesuksesannya sebagai tokoh militer 

dan politik begitu masyhur, Sir Winston Churchill (1874 - 1965), menulis 

pengalaman dan pemikiran-pemikirannya hingga “keterusan” menjadi jurnalis 

dan mendapatkan hadiah Nobel Kesusasteraan tahun 1953. Buku-bukunya 

dibaca dan dinukil orang hingga saat ini. 

Di Indonesia sendiri, ada tokoh militer kenamaan, Jenderal TNI Dr. Abdul 

Haris Nasution (1918 - 2000), yang menulis buku terkenal tentang dan berjudul 

"Pokok-pokok Gerilya". Buku itu diterjemahkan dalam berbagai bahasa, 

termasuk bahasa Arab, dan konon di Mesir dijadikan buku “bacaan wajib” bagi 

Perwira militer. 

Dan kita bersyukur, kini muncul buku The 8 Power of Cakra, Delapan 

Kekuatan Cakra ini. Buku yang ditulis berdasarkan perenungan panjang seorang 
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tokoh militer selama bertahun-tahun menjadi prajurit. Menariknya, buku hasil 

perenungan dan pemikiran Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, 

Letnan Jenderal TNI Besar Harto Karyawan, SH., M.Tr (HAN) ini, tidak hanya 

berbicara tentang keprajuritan yang diharapkan menjadi sumber inspirasi para 

prajurit saja, akan tetapi berbicara tentang manusia secara keseluruhan dengan 

segenap potensinya. Dengan demikian buku ini bisa kiranya menjadi inspirasi 

dan rujukan bagi pembentukan karakter manusia secara umum. Sesuatu yang 

sangat diharapkan bangsa kita saat ini. Semoga." 

 

 

 

Demikianlah 

 terima kasih dan salam hormat saya. 

A. Mustofa Bisri 
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ENDORSEMENT  

PASTOR DR. ROFINUS NETO WULI, PR., S. FIL., M.SI (HAN) 

PASBANMILPOL KEUSKUPAN UMAT KATOLIK DI LINGKUNGAN 

TNI/POLRI-ORDINARIAT MILITER INDONESIA, DAN DOSEN UNIVERSITAS 

PERTAHANAN INDONESIA 

 

 

Buku "The 8 Power of Cakra, Delapan Kekuatan 

Cakra" karya Letjen TNI Besar Harto Karyawan, S.H., 

M.Tr (Han) memberikan suatu gambaran yang utuh dan 

menyeluruh (integral and comprehensive) bahwa 

seorang Prajurit pada hakekatnya memiliki Kekuatan 

Cakra yang ada pada jiwanya dalam mengabdi kepada 

masyarakat, bangsa, dan NKRI tercinta diera milenial 

yang ditandai pesatnya perkembangan revolusi industri 

yang sudah masuk pada generasi keempat atau yang lebih populer disebut 

Making Indonesia 4.0 ini. Delapan Kekuatan Cakra: Niat, Sikap dan Perilaku, 

Pancaran Mata, Komunikasi, Kesiagaan, Daya Imajinasi, Keputusan dan 

Keyakinan sesungguhnya merupakan titik simpul kekuatan antara Keyakinan, 

Keberhasilan dan Spiritualitas setiap insan manusia sebagai makhluk ciptaan 

Tuhan YME yang paling sempurna. Tidaklah berlebihan jika saya menyebutkan 

bahwa buku ini sangat layak dibaca dan menjadi bacaan yang sangat menarik 

dan diperlukan tidak hanya bagi para prajurit Darma Putra Kostrad tetapi untuk 

segenap elemen anak bangsa ini. Teruslah berkarya sahabatku Letnan Jenderal 

TNI Besar Harto Karyawan.   
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ENDORSEMENT  

IBU HARTATI MURDAYA  

KETUA PERWAKILAN UMAT BUDHA INDONESIA (WALUBI) 

 

Namo Buddhaya 

Salam Sehat, Bahagia dan Sejahtera. 

 

 Saya mengucapkan banyak terima kasih atas 

kehormatan menerima kiriman buku yang disusun oleh 

bapak panglima sendiri berjudul "THE 8 POWER OF 

CAKRA. Delapan Kekuatan Cakra" serta mendapat 

kepercayaan untuk memberikan komentar/endorsment 

atas tulisan yang luar biasa tersebut.  

Kebetulan sekali nama keluarga kami adalah 

Cakra. Ayah saya bernama Cakra Budi. Nama saya 

adalah Hartati Cakra. Semua adik-adik saya juga mempunyai last name Cakra, 

setelah menikah nama saya Hartati Cakra Murdaya. Arti Cakra juga merupakan 

suatu yang sangat penting, merupakan senjata berbentuk roda dengan jari-jari 

yang tajam, artinya untuk mengikis habis hawa napsu Sang Aku Yang Maha 

Egois, paham Ego adalah musuh utama yang membuat manusia selalu dikuasai 

oleh pandangan keliru, menjadi bodoh, sempit batinnya. Melekat pada duniawi 

yang tidak kekal, menjadi serakah, penuh kebencian dan kemarahan, diliputi oleh 

pikiran gelap, sehingga hidup manusia dirundung dukkha, samsara (Tumimbal 

Lahir) yang serba susah sepanjang masa. Hanya dengan berjuang melatih diri 

berbuat baik, amal dan kebajikanlah, manusia akan memperoleh kekuatan dari 

dirinya yang sejati. Yang di sebut Buddha Nature. Sehingga mampu 

mencerahkan diri, mengembangkan kebijaksanan (wisdom). Bila pencerahan 

suatu saat kan mencapai kesempurnaan, maka akan menjadi Buddha di 

Nirwana. Tidak dilahirkan lagi di Rahim manapun. Kita akan kembali ketempat 

dimana kita berasal, Tuhan Yang Maha Esa. Cakra dalam pengertian agama 

kami merupakan senjata pamungkas.  
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Saya sangat gembira sekali membaca buku "The 8 Power of Cakra" Saya 

merasa sangat nyambung. Tulisan luar biasa dari seorang Pangkostrad, saya 

juga teringat watak Jendral Sun Tzu dengan The Sun Tzu's Art Of War a unique 

masterpiece of militery thinking. 8 Kekuatan Cakra Niat, Sikap dan perilaku, 

Pancaran mata, Komunikasi, Kesiagaan, Daya Imajinasi, Keputusan dan 

Keyakinan. Semua itu merupakan manifestasi dari mengolah potensi jasmani 

dan rohani dengan cantik sekali. Saya bangga seorang Panglima berhati begitu 

lembut. Korelasi antara karakter, kepribadian, jadi diri, takdir dan profesi, sudah 

jitu sekali. Saya mendoakan Pangkostrad maju terus dalam rangka mengabdi 

pada rakyat, Bangsa dan Negara, senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha 

Esa. Tetap sehat, bahagia, sukses dan panjang umur. 

Salam Hormat, 

 

Hartati Murdaya 
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ENDORSEMENT  

BAPAK BUDI S. TANU WIBOWO 

KETUA UMUM MAJELIS TINGGI AGAMA KHONGHUCU INDONESIA 

(MATAKIN) 

 

Buku 8 Kekuatan Cakra karya Pangkostrad Letjen 

Besar Harto Karyawan, SH., M.Tr (Han) wajib dibaca siapa 

saja yang ingin meraih sukses dalam banyak hal, tidak 

terbatas dalam dunia kemiliteran belaka. Bila niat baik 

tulus ikhlas mewujud dalam sikap perilaku, terpancar 

dalam sorot mata dan tutur kata, mengejawantah dalam 

kesiagaan diri, antisipatif terhadap segala kemungkinan 

yang akan terjadi, serta siap dengan langkah/keputusan 

terbaik yang dilaksanakan dengan keyakinan tinggi, niscaya meminjam kata-kata 

ahli strategi militer kuno, Sun Tzu, "Seratus kali perang, seratus kali menang!". 

Selamat membaca 

 

 

ENDORSEMENT  

PDT ANDREAS KUSTONO S.TH 

ROHANIAWAN, PEMERHATI DAN PRAKTISI MENTAL PRAJURIT TNI  

 
Buku “The 8 Power of Cakra” bagi saya adalah simplifikasi 

kesuksesan pengabdian kepada TUHAN dan kepada 

Bangsa dan Negara. Saya menyarankan kepada Dansat, 

Prajurit, PNS Kostrad dan Persit wajib membaca dan 

mengamalkan 8 Kekuatan Cakra.  
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 Letnan Jenderal TNI Besar Harto Karyawan, 

S.H., M.Tr. (Han) lahir di Lubuk Sikaping, Pasaman, 

Sumatera Barat, 31 Mei 1963. Lulusan AKABRI tahun 

1986 dan mengawali karirnya sebagai Danton Kostrad 

di Batalyon Infanteri 509/Balawara Yudha. Tahun 1988, 

ditetapkan sebagai Danton terbaik Kostrad oleh 

Pangkostrad saat itu, Letjen TNI Wismoyo 

Arismunandar pada apel Danton Terpusat Kostrad di 

Cilodong. 

 Saat menjabat Danyonif Linud 502/Ujwala Yudha, melalui pendekatan 

intrapersonal, berhasil merebut hati eks Milisi Timor Timur, hingga menyerahkan 

50 pucuk senjatanya secara sukarela. Setahun kemudian, pada 2001, Batalyon 

binaannya berhasil meraih juara II Peleton Tangkas TNI AD. Kala menjabat 

Dandim 0818/Kabupaten Malang, Kodim yang dipimpinnya meraih juara I Kodim 

terbaik tingkat madya se-TNI AD. Kiprahnya dalam kegiatan teritorial terus 

mendapat pengakuan hingga mampu mengerahkan puluhan ribu masyarakat 

dalam berbagai event kegiatan bertema kemanunggalan TNI-Rakyat. Selama 

berpangkat Kolonel, jabatan penugasan yang beragam mulai dari Danbrigif 

13/Galuh Kostrad, Asops Kasdam XII/Tanjungpura, Pamen Ahli di Akmil,  Dosen 

Sesko TNI, Danrem 062/Tarumanegara dan Irdam Jaya telah memberinya 

pengalaman kerja sebagai Komandan Pasukan Tempur, Komandan Satuan 

Kewilayahan, Tenaga Pendidik maupun bidang Inspektorat/Pengawasan. 

Beragam pengalaman tersebut, membawanya mendapat amanah untuk 

menduduki jabatan Perwira Tinggi TNI sebagai Pemimpin di Inspektorat Kostrad, 

Kakordos Sesko TNI, Danpus Penerbad, Pangdam III/Siliwangi dan saat ini 

Pangkostrad. 

 Dibalik berbagai pengalamannya tersebut, Letjen TNI Besar Harto 

mengakui bahwa banyak Putra terbaik Bangsa yang jauh lebih gemilang darinya. 

Namun, keinsyafan untuk mensyukuri anugerah dan jalan hidup telah 

membawanya menemukan berbagai hikmah kehidupan yang ingin dibaginya 

bersama anak bangsa lainnya dalam bentuk The 8 Power of Cakra atau 

Delapan Kekuatan Cakra. 

 

Biografi Penulis 



 

 

 


