
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

  

Pertanyaan seperti ini menunjukkan 

ketidakpahaman seseorang terhadap apa 

itu “sugesti”. Karena banyak berseliweran 

pemahaman yang salah tentang sugesti 

sehingga menimbulkan persepsi bahwa 

sugesti adalah sesuatu hal yang ajaib dan 

terkesan hebat, padahal sugesti hanyalah 

sebuah “saran”, seperti yang sudah saya 

bahas di tulisan sebelumnya di website ini. 

Sugesti berasal dari bahasa inggris yaitu 

“suggestion” yang artinya adalah “saran”, 

iya..hanya saran. Kembalikanlah ke 

pengertian sebenarnya. 

Jadi ketika ada yang mengatakan bahwa 

sugesti hanya bisa diterima oleh sebagian 

orang saja, serta membuat pengelompokan 

bahwa ada orang yang tidak bisa disugesti, 

tentu ini adalah salah besar. Sebab semua 

orang sejatinya pernah disugesti, sejak 

lahir saja sudah disugesti dan langsung 

diterima. Coba deh lihat ketika bayi baru 

lahir, bagi yang beragama Islam, 

Dalam kelas AMC (Alpha Mind Control) di Surabaya 

kemarin sabtu tanggal 20 Desember 2014, ada seorang 

peserta yang bertanya ke saya, “mas firman, apakah semua 

orang bisa disugesti?”, pertanyaan seperti ini sering saya 

temui baik dalam kelas workshop maupun lewat telepon dan 

sms. 



 

 

 

 

langsung diberikan sugesti 

berupa suara adzan yang 

dibunyikan oleh ayah kita, 

benar? itu kan juga sebuah 

sugesti. Oh, sebentar, bahkan 

ketika masih dalam kandungan 

ibu, kita sudah mendapat 

sugesti dari ayah dan ibu kita. 

Ketika ibu kita mengelus 

perutnya sambil berkata, “kamu 

jadi anak yang pinter ya nanti”, 

lalu ayah kita mengikutinya 

dengan mencium perut ibu yang 

membesar. Ini juga adalah 

bentuk pemberian sugesti dan 

kita menerimanya,iya kan? 

Sebuah “sugesti” 

sesungguhnya seliweran 

dikehidupan kita, mulai dari kita 

membuka mata sampai kita 

menutup mata lagi. Bahkan kita 

pun juga sering memberikan 

sugesti kepada orang lain, ya 

kan? ayo coba diingat-ingat, 

ketika anda memberikan 

nasehat kepada anak anda, 

ketika anda menyuruh kepada 

staf anda, ketika anda merayu 

kekasih anda, ketika anda 

memberikan sebuah saran 

kepada sahabat anda, semua 

itu adalah sugesti, sugesti 

dalam bentuk nasehat,perintah, 

rayuan dan saran. Kalau anda 

masih hidup dengan orang lain 

maka sesungguhnya anda 

pernah memberikan dan 

menerima sugesti dari siapapun. 

Ketika muncul pertanyaan 

“apakah semua orang bisa 

disugesti?” , maka ini tercipta 

karena persepsi masyarakat 

yang telah “rusak” akibat acara 

televisi, dimana menganggap 

sugesti adalah bentuk perintah 

yang “ajaib” dan membuat 

seseorang patuh seperti robot 

dan terlihat seolah-olah tidak 

sadar. Ya itu kan acara tv, 

seharusnya yang namanya 

acara tv harus kita posisikan 

sebagai sebuah show, dimana 

yang namanya show sudah 

didesain sedemikian rupa untuk 

memberikan sebuah hiburan 

yang menarik bagi masyarakat 

dan menaikkan rating dari tv 

tersebut. Ini yang kadang 

menimbulkan persepsi salah di 

masyarakat umum, sehingga 

kata “sugesti” dianggap 

sebagai sebuah kata yang 

ajaib,sakti dan begitu hebat. 

Padahal semua kalimat, semua 

saran adalah sugesti. 

Kembali kepada bapak tadi 

yang bertanya dalam kelas 

AMC, maka sebelum saya 

menjawab beliau, saya 

menyuruh beliau untuk 

memegang buku lalu 

mengangkatnya keatas, saya 

menyuruh beliau berdiri sambil 

mengangkat tangannya keatas, 

dan beliau menuruti. Lalu saya 

katakan ke beliau, “bapak 

menuruti kan apa yang saya 

sugestikan nah itulah sugesti 

pak, semua orang bisa 

disugesti”, bapak ini pun 

tertawa sambil berkata “iya 

mas, saya paham sekarang” 

Memahami dengan benar, 

sebenar-benarnya makna, 



itulah yang diperlukan bangsa 

ini. Itulah yang harus anda mulai 

dari diri anda. Mengembalikan 

makna sesuai artinya, bukan 

dibelok-belokkan. Di awal 

tahun yang baru ini, tahun 

2015, majalah kekuatansugesti 

kembali hadil untuk menemani 

anda, memberikan pencerahan 

untuk memajukan kehidupan 

anda, kehidupan pribadi-

pribadi yang membacanya.  

Buatlah sugesti baru di tahun 

baru ini, apapun prediksi orang 

di tahun baru ini, prediksi shio 

dan berbagai “ramalan” lainnya, 

percayalah sebenarnya tidak 

ada proses ramal-meramal 

dalam hidup ini, yang ada 

adalah diri kita sendiri yang 

menciptakan hidup kita. 

Sebagai contoh, saya pernah 

ada seorang alumni yang 

bercerita bahwa dia dan 

temannya pernah diramal oleh 

seseorang bahwa dalam tiga 

bulan akan mendapat 

kecelakaan, tetapi orang ini 

ketika mendengar itu langsung 

berdoa dalam hati, “Tuhan, 

hidup dan matiku ada pada-

MU, aku berlindung dari 

segala bisikan syetan, aku 

percaya Engkau ada untuk 

menjagaku”. Lalu dia cerita 

bahwa sudah 1 tahun, dia 

aman-aman saja. Tapi 

temannya yang begitu 

mempercayai ramal-meramal, 

memang mendapati kecelakaan 

sampai jatuh dari motor. 

Setelah mempelajari AMC, 

orang ini sadar bahwa memang 

hidup kita sepenuhnya 

ditangan kita, bukan lagi 

meramal masa depan tetapi 

menciptakan masa depan. 

Di tahun baru ini, mulailah 

dengan sugesti baru, sugestimu 

sendiri untuk menciptakan 

kehidupan yang penuh 

kepastian, kemudahan dan 

keberlimpahan. 

Salam Redaksi 

Firman Pratama (Pakar 

Kekuatan Pikiran) 

 

 

 

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kata 

Telepati, selama ini 

sering dianggap 

sebagai sebuah 

perkataan yang negatif 

dan berbahaya, 

kenapa? Karena ketika 

mengatakan kata 

Telepati, pasti yang 

muncul adalah 

pemahaman yang mistis, 

lalu hal yang aneh, bisa 

mempengaruhi orang, 

menggunakan kuasa 

JIN, menggunakan 

kuasa kegelapan, 

membutuhkan ritual, 

tidak semua orang bisa, 

lalu apa lagi ya? Oh, ya 

untuk belajarnya butuh 

waktu yang lama, 

proses yang lama dan 

cara yang susah. 

Pokoknya kata 

TELEPATI pasti 

dianggap sesuatu yang 

negatif. Benar kan? 

Coba deh anda 

katakan ke teman anda, 

“saya mau belajar alpha 

telepati nih, ada 

bukunya lho”. Pasti 

teman anda heran lalu 

berkata “taubatlah 

kamu, ngapain belajar 

ilmu-ilmu seperti itu?” 

hehe..coba ya kalau 

anda mau membuktikan 

bahwa kata 

TELEPATI masih 

dianggap sesuatu yang 

NEGATIF oleh 

sebagian besar orang. 

Mitos bahwa 

telepati adalah hasil 

dari kuasa kegelapan 

membuat muncul pikiran 

bahwa Telepati hanya 

mampu terkirim kepada 

orang-orang yang 

kotor hatinya atau jauh 

dari Tuhan. Sehingga 

muncul sebuah 

pemahaman yang keliru, 

bahwa orang yang rajin 

beribadah itu kebal 

terhadap telepat. 

Saya mendapat 

pertanyaan seperti ini 

dari seorang pria muda 

(namanya mas Yuli) 

peserta kelas privat 

AMC (Alpha Mind 

Control), “mas kalau 



target itu rajin berdoa, 

kemudian rajin 

beribadah, apa masih 

bisa juga kita lakukan 

Alpha Telepati”. 

Pertanyaan ini muncul 

diawal-awal 

penyampaian materi 

AMC sehingga belum 

memahami. Ketika 

sudah sampai di materi 

Alpha Telepati, mas 

yuli ini pun bisa 

menjawan sendiri 

pertanyaan yang tadi 

dia tanyakan, “Oalah, 

kalau gini siapapun bisa 

kita lakukan Alpha 

Telepati, mas firman 

pinter nih buat rumus, 

saya jadi terbuka 

sekarang, bahwa tidak 

ada hubungan antara 

target yang rajin 

berdoa dan beribadah 

dengan tembus atau 

tidaknya pesan Alpha 

Telepati, betul kan 

mas?”. Pemahaman 

yang salah tentang 

Telepati, membuat 

seseorang 

beranggapan bahwa 

pesan telepati akan 

tertolak ketika target 

yang dituju rajin 

beribadah dan rajin 

berdoa, seolah-olah 

telepati adalah 

kekuatan jelek, 

kekuatan hitam yang 

negatif sehingga ada 

sebagian orang yang 

tidak mampu ditembus 

dengan Telepati. 

Pemahaman 

seperti ini wajar muncul 

di pikiran masyarakat 

kita karena biasanya 

yang mengajarkan ilmu 

tentang PIKIRAN, 

PELET atau 

Bahasa modernnya 

TELEPATI 

kebanyakan orang-

orang yang berprofesi 

sebagai dukun, 

spiritual, dengan 

pakaian yang hitam, 

akhirnya lekat deh di 

pikiran orang bahwa 

ilmu PIKIRAN itu 

berkaitan dengan 

warna hitam, dan warna 

hitam sering 

diidentikkan dengan 

kegelapan, kejahatan. 

Sehingga masyarakat 

menarik kesimpulan 

bahwa Telepati = 

HITAM = 

NEGATIF.  Dan 

pemahaman ini juga 

diterima oleh para 

pemuka agama, uztad, 

pendeta, dan spiritualis 

agama lainnya. Maka 

ketika ada seseorang 

yang berkonsultasi 

tentang hal-hal seperti 

ini, misalnya konsultasi 

bahwa ada orang yang 

mempengaruhi 

pikirannya, pasti para 

spiritual ini 

menyuruhnya berdoa 

dengan jaminan bahwa 

pengaruh pikiran itu 

pasti tertolak. 

Yah…saya tidak bisa 

menyalahkan mereka, 

sebab memang sebatas 

itu saja yang dia tahu. 

Karena banyakanya 

pemahaman seperti ini, 

maka saya membuat 

metode ALPHA 

TELEPATI untuk 

menyadarkan banyak 



orang bahwa 

sebenarnya tidak ada 

hubungan antara 

tembusnya pesan 

telepati dengan 

kedekatan dengan 

TUHAN. Lho kok 

bisa? Pasti anda 

bertanya seperti itu 

kan.  

Alpha Telepati adalah 

metode untuk 

mempengaruhi 

PIKIRAN seseorang, 

artinya selama orang 

yang kita tuju itu 

memiliki PIKIRAN dan 

masih bernafas maka 

masih bisa dipengaruhi, 

ya kan? Pengaruh ini 

masuk ke PIKIRAN 

seseorang tanpa 

disadari, sehingga 

efeknya target akan 

melakukan “aktivitas” 

seperti yang kita 

inginkan. Hal ini 

sebenarnya adalah hal 

yang wajar saja, ketika 

ada seseorang yang 

begitu senang dengan 

seorang public figure, 

artis misalnya, maka 

tanpa disadari maka 

artis ini sudah 

mempengaruhi pikiran 

para fansnya, sehingga 

para fans itu selalu 

mengikuti kemanapun 

dia melakukan sebuah 

pertunjukan.Itu kalau 

artis, bagaimana 

dengan figure seorang 

uztad, yang membuat 

banyak santrinya selalu 

mematuhi uztad ini, 

figure seorang pendeta 

yang membuat banyak 

jemaahnya selalu 

menangis dalam setiap 

peribadatan. 

Kalau kita mau 

mempelajari lebih 

dalam, maka fenomena 

ini 

sebenarnya adalah 

hasil dari kerja 

PIKIRAN, hasil dari 

ALPHA 

TELEPATI yang 

memang sesungguhnya 

semua orang pernah 

mengalaminya, tetapi 

belum menyadari sebab 

selama ini dianggap 

sebagai sebuah 

kebetulan semata. 

Coba deh diingat lagi, 

pernahkah anda 

menerima telepon dari 

seseorag yang sedang 

anda rindukan? 

Pernahkah anda 

kedatangan seseorang 

yang memang sedang 

anda harapkan? Pasti 

pernah kan?. Apakah 

ini sebuah kebetulan? 

Kalau anda 

menganggapnya 

peristiwa sejenis itu 

kebetulan, maka anda 

SALAH BESAR, 

sebab tidak ada yang 

kebetulan didunia ini 

tapi sudah sesuai 

dengan PIKIRAN 

kita.  



Saya 

melihat 

kejadian 

seperti tadi 

itu bukan 

sebagai kebetulan, 

kenapa? Sebab orang-

orang itu datang, 

menghubungi, 

menelepon sebenarnya 

kan karena anda 

sedang ingin ketemu 

kan? Lantas dimana 

kebetulannya? 

Bukankah orang-orang 

itu datang, 

menghubungi atas 

tarikan anda? 

Hehe..Agar orang-

orang sadar bahwa 

kejadian itu bukanlah 

sebuah kebetulan, 

maka saya buatlah 

rumus-rumusnya di 

buku Alpha Telepati 

atau di kelas workshop 

Alpha Mind Control. 

Saya buat 

rumusnya 

atau saya 

buat 

logikanya 

agar setiap orang bisa 

mengulangi lagi 

kejadian-kejadian itu, 

sehingga anda bisa 

mempengaruhi 

seseorang kapanpun 

anda mau. 

Kalau 

pemahaman telepati 

anda sudah benar, 

maka pasti anda setuju 

dengan pendapat saya 

bahwa tidak ada 

hubungan antara 

tembusnya telepati 

dengan rajin berdoa 

atau rajin beribadah. 

Selama seseorang itu 

mempunyai PIKIRAN 

dan PESAN 

telepatinya bermanfaat 

bagi orang itu maka 

pasti pesan itu tembus 

masuk ke pikiran target. 

Menarik kan? Memang 

itulah kenyataanya 

tentang ALPHA 

TELEPATI, saya 

mengajarkan metode ini 

dengan mudah dan 

sederhana sehingga 

semua orang bisa 

melakukannya, baik itu 

kepada anak, kepada 

suami atau istri, kepada 

calon konsumen, 

kepada kekasih, 

kepada atasan dan 

kepada siapapun 

selama orangnya masih 

bernafas. 

Jika kita lihat 

dari pengertian 

telepati, maka siapapun 

orangnya selama masih 

bernafas dan 

mempunyai kepala 

tentunya pasti bisa 

menerima gelombang 

telepati. Kenapa harus 

punya kepala, karena 

letak pikiran didalam 

otak dan otak didalam 

kepala kecuali jika otak 

kita letaknya didengkul 

jadi tidak butuh kepala 

sebagai penyimpan 

otak he.he. Artinya 

orangnya atau dalam 

istilah saya “target” 

masih hidup. Kalau 

sudah meninggal buat 

apa anda pengaruhi 

lagi, ya kan? kalau 

sudah meninggal ya 

sudah direlakan saja, 

pengaruhi target yang 

masih hidup. Saya jadi 

teringat ada seseorang 

yang sudah membeli 

buku Alpha Telepati 

menelepon saya, dia 

bercerita pengalaman 

dia dalam melakukan 

alpha telepati, “mas 

firman, ternyata mudah 

hasil dari 

kerja 

PIKIRAN, 

hasil dari 

ALPHA 

TELEPATI 



sekali ilmu pellet 

modern ini, saya ada 

seorang target 

perempuan di kantor 

saya, selama ini dia 

susah sekali untuk saya 

ajak makan siang, eh 

setelah saya lakukan 

alpha telepati 

besoknya dia mau saya 

ajak makan, aneh kan 

mas tapi nyata. Oh ya 

mas, kalau gitu apa bisa 

alpha telepati ini 

mempengaruhi orang 

yang sudah 

meninggal?mempengaru

hi roh gitu”. Saya 

jawab pertanyaan 

orang ini, “ngapain 

mempengaruhi yang 

sudah 

meninggal,kasihan dia 

disana, mending cari aja 

yang baru kan, bisa kita 

“program” apapun 

dengan alpha telepati”. 

Orang ini akhirnya 

bercerita bahwa dia 

ingin “berbicara” 

dengan roh istrinya 

yang meninggal, apakah 

mengijinkan atau tidak 

dia menikah lagi. Saya 

pun menjawab 

“bapak..sudahlah 

istrinya sudah tenang 

disana, kalaupun bapak 

mengharap seperti 

dukun2 memanggil roh 

itu, sebenarnya itu 

hanya permainan saja, 

bukan rohnya datang 

dan berbicara” 

Tidak ada 

hubungan antara level 

keimanan seseorang 

dengan pengaruh 

telepati, yang ada 

hubungan adalah 

tingkat kesehatan otak 

terhadap pengaruh 

telepati. Jika otak kita 

tidak normal tentu 

menjadi susah menerima 

pengaruh telepati. 

Ingat gelombang 

telepati bisa membawa 

pesan positif dan 

negatif, maka semua 

orang bisa menerima 

pesan itu baik positif 

atau negatif. Maka dari 

itu diperlukan teknik 

filtering telepati agar 

pikiran kita bisa 

memilah mana yang bisa 

kita accept atau yang 

kita cancel.  

Apakah kita 

sering menerima 

broadcast message di 

hadphone kita? 

Mengganggu 

bukan?sama halnya 

dengan gelombang 

telepati yang 

bersliweran, maka itu 

bisa masuk ke pikiran 

kita tanpa ada filtering 

sehingga kadang 

membuat kita berpikir 

yang aneh atau bahasa 

sekarang jadi muncul 

perasaan “GALAU”. 

Dan kita tahu kapan 

gelombang telepati itu 

mudah masuk ke pikiran 

kita, saya beritahu 

ya..gelombang telepati 

mudah masuk ke pikiran 

ketika sedang tidur 

malam sebab mau atau 

tidak mau secara 

otomatis frekuensi 

pikiran kita turun 

menjadi alpha, dan 

terus bergeser sampai 

membuka pikiran bawah 

sadar. Inilah rahasia 

ilmiah, mengapa para 

dukun dan sejenisnya 

melakukan 

pekerjaannya di malam 

hari, karena secara 

otomatis pikiran bawah 

sadar kita menjadi lebih 

dominan. Lalu apakah 



ada orang yang seumur 

hidupnya tidak pernah 

tidur dan selalu 

terjaga? 

Karena itu 

gelombang telepati 

bisa dikirimkan ke 

semua orang, bahkan 

dalam workshop Alpha 

Mind Control, akan 

saya jelaskan teknik 

bagaimana kita 

mengirimkan 

“broadcast message” 

kepada orang lain. Jadi 

satu pesan untuk 

banyak target, seru 

kan? Buat kita yang 

belum mendapat jodoh, 

bisa menggunakan 

teknik broadcast 

message ini untuk 

mempengaruhi banyak 

perempuan untuk 

mendekat. Jadi ketika 

ada seseorang yang 

mengatakan kebal dari 

pengaruh telepati, itu 

perlu diajak sedikir 

berpikir lagi dari 

pengaruh telepati yang 

mana? positif atau 

negatif, kita juga saya 

yakin pernah 

merasakan tiba-tiba 

teringat seseorang 

yang mungkin sudah 

lama tidak kita pikirkan, 

nah saat itulah kita 

sedang menerima 

gelombang telepati dari 

orang itu. Maka 

nikmatilah anugerah 

gelombang otak ini 

untuk meningkatkan 

kualitas kehidupan kita 

dan keluarga. 

 

  



 

  



alam kehidupan 

kita pasti selalu 

berhubungan 

dengan 

SUGESTI, baik kita yang 

menerima sugesti maupun kita 

yang mensugesti. Sugesti 

adalah sebuah saran yang 

diberikan oleh seseorang 

maupun yang diterima. 

Terkadang banyak orang 

belum memahami arti sugesti, 

bahkan banyak orang yang 

mengaku pernah mengikuti 

training atau workshop 

kekuatan pikiran, hipnosis, 

hipnoterapi dan NLP serta 

sejenisnya juga masih belum 

memahami makna sugesti, ini 

terlihat dari cara mereka 

memberi makna kepada kata 

SUGESTI. Saya sering 

bertemu dengan orang di kelas 

Alpha Mind Control (AMC) 

yang ternyata dia sudah 

mengikuti berbagai training 

bahkan ada yang sudah memiliki 

sertifikasi instruktur dari 

lembaga yang katanya lembaga 

hipnoterapi hehe.:). Tapi 

begitu saya tanya tentang apa 

itu SUGESTI? mereka 

masih menjawab dengan 

panjang dan lebar. (choki-choki 

ya). Indikator seseorang itu 

paham atau tidak adalah dari 

cara dia menjelaskan, kalau 

masih panjang dan lebar maka 

itu menunjukkan belum begitu 

paham. 

Saya sering berpikir, lalu apa 

yang diajarkan dalam training 

dan workshop itu, kalau 

outputnya belum memahami 

seperti ini, bahkan saya juga 

pernah bertemu dengan 

seorang peserta AMC kelas 

Platinum yang dia suka 

memasang gelar CHt dan CI 

hehe..Karena di formulir 

pendaftaran AMC dia 

memasang gelar itu. Sebagai 

seorang akademis saya 

tersenyum saja melihat gelar2 

itu, karena semua gelar itu 

adalah gelar non akademik 

yang didapatnya tanpa melalui 

proses ilmiah. Hanya dengan 

mengikuti pelatihan selama 2 

hari, pulang-pulang sudah 

dapat gelar, ini kan 

pembodohan publik ya (maaf 

kalau ada yang mau marah) :) :). 

Karena memang itulah yang 

saya temui ketika di kelas 

AMC dan bertemu dengan 

banyak orang yang masih belum 

paham tentang PIKIRAN, 

SUGESTI, HIPNOSIS, 

HIPNOTERAPI dll.  Dan 

banyak juga yang akhirnya 

mengajarkan ke orang lain, 

pemahaman yang BELUM 

PAHAM itu, akhirnya 

menyebarlah 

PEMAHAMAN yang 

BELUM PAHAM ini. 

Penyebaran 

PEMAHAMAN yang 

BELUM PAHAM inilah 

yang selama ini terjadi di 

masyarakat kita, “sudah dari 

sononya seperti itu mas”, “dari 

guru saya seperti itu” dan 

ungkapan lainnya yang memang 

tidak bisa disalahkan, sebab 

sudah “diturunkan ilmunya” 

seperti itu. Bisa aja dulu yang 

mau mengajari lengkap dan 

benar sedang malas atau sibuk 

sehingga hanya mengajarkan 

sebagian-sebagian saja, dan itu 

yang diterima lalu diturunkan 

sampai saat ini. Khusus dalam 

hal ILMU PIKIRAN, ILMU 

KEBATINAN, ILMU 

KESAKTIAN, pemahaman 

yang belum paham ini sangat 

banyak dan bertebaran 

disekitar kita. Contohnya 

tentang KEKUATAN 

SUGESTI, pemahaman 

tentang kata ini banyak yang 

D 



salah, karena selalu dikaitkan 

dengan hal-hal yang mistis, 

aneh, sakti bahkan dengan 

kekuatan hitam. Ketika ada 

seseorang mempelajari 

kekuatan sugesti dianggap 

sesat dan aneh bahkan dicap 

bertentangan dengan agama. 

Sebagai muslim saya pun 

sering ditanya oleh orang-

orang yang mau ikut kelas 

AMC, “mas firman agamanya 

apa?”, ya saya jawab saja 

“Islam”, mereka pun menjawab 

“Alhamdulillah kalau juga Islam, 

saya takut salah akidah mas, 

sebab banyak yang 

mengajarkan hal ini justru 

menyesatkan” 

Saya tidak tahu apa yang 

orang ini dapatkan terhadap 

orang lain yang mengajarkan 

pikiran, atau mungkin 

pemahaman yang masih salah 

dimasyarakat kita sehingga 

menganggap yang namanya 

kekuatan sugesti itu sesuatu 

yang aneh dan ilmu yang 

merusak. Padahal sugesti itu 

hanya sebuah saran saja dan 

hidup anda, hidup saya, hidup 

kita semua pasti dikelilingi oleh 

sugesti. Selama kita hidup 

maka pasti pernah menerima 

dan mengirimkan sebuah 

sugesti, kalau anda sedang 

berbicara kepada orang, itu 

kan proses pengiriman dan 

penerimaan sugesti. Iklan-iklan 

di TV, informasi yang anda 

baca,termasuk ketika membaca 

majalah ini, anda pun sedang 

menerima sugesti-sugesti dari 

saya,hehe. 

Karena melihat perkembangan 

PEMAHAMAN seperti 

itulah saya memutuskan untuk 

membuat program Alpha Mind 

Control (AMC) yang 

bermaksud untuk memberi 

pemahaman yang simpel, 

sederhana tetapi begitu mudah 

dicerna dan diaplikasikan dalam 

kehidupan. Saya teringat 

ketika menjadi penguji di 

sebuah Sidang tugas akhir, 

ada mahasiswa yang sedang 

diuji dalam memaparkan 

risetnya terlihat keren dan 

bagus,sebab penjelasannya 

panjang dan lebar. Lalu saya 

bertanya sebuah maksud dari 

kata yang dia tulis dan 

presentasikan, ternyata dia 

tidak tahu dan berubah menjadi 

ekspresi bingung. hehe. 

Seharusnya kalau dia bisa 

menuliskan pernyataan itu 

maka tentu haruslah bisa 

menjelaskan penyataan yang 

dia tulis. Tetapi ternyata 

mahasiswa ini tidak mampu 

menjelaskannya. Seseorang 

disebut PAHAM tentang 

PIKIRAN bukan karena 

sebuah sertifikat bergelar 

CHt,CI dll, tetapi dari cara 

dia menjelaskan.Sebab yang 

dimaksud PAHAM adalah 

mampu menjelaskan sesuatu 

yang sama tetapi dengan 

bahasa dirinya sendiri, bukan 

bahasa hasil jiplakan buku atau 

arahan orang.  

Kembali kepada 

SUGESTI, makna dari 

sebuah SUGESTI adalah 

Saran atau nasehat yang kita 

terima atau kita berikan kepada 

orang lain. SUGESTI bisa 

masuk dari manapun, dari 

majalah, dari buku, dari tv , dari 

film, dari orang kaya, dari orang 

miskin, dari siapa saja. Ketika 

anda bertemu seseorang dan 

berbincang maka disitulah 

sedang terjadi “PERANG 

SUGESTI”, siapa yang 

menguasai tentang hal yang 

dibicarakan maka itulah yang 

MENANG dalam 

perbincangan itu hehe. 



SUGESTI yang baik 

adalah saran-saran yang mudah 

dipahami dan tanpa disadari 

membuat orang yang 

menerimanya langsung 

mengangguk dan tersenyum, 

seperti anda yang sedang 

membaca tulisan ini kan. Jadi 

mulai sekarang ubahlah 

persepsi anda tentang 

SUGESTI, dengan mau 

mengubah pemahaman anda 

tentang SUGESTI maka 

anda bisa mempelajari 

SUGESTI dengan benar 

dan bisa memanfaatkan 

KEKUATAN 

SUGESTI untuk 

KESUKSESAN 

HIDUP anda.  Nah, itulah 

KEKUATAN sebuah 

SUGESTI. Sugestimu 

adalah modal mu untuk 

mencapai 

kesuksesan,Sugestimu adalah 

Senjatamu. 

 

Firman Pratama – Pakar (SUGESTI) Pikiran 

Klik www.kekuatansugesti.com 
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Beberapa hari yang lalu saya 

bertemu dengan seorang teman 

lama waktu saya SMA. Dia 

ingin bertemu saya karena 

melihat profi saya di BBM 

sebagai pakar pikiran dan ada 

account twitter saya yang 

bertuliskan @ahli_hipnotis. 

Teman saya ini bertemu saya di 

kantor wahana sejati. Begitu 

sampai di kantor wahana sejati, 

teman saya harus menunggu 

sebentar sebab saya memang 

ada janji dengan klien yang ingin 

konsultasi tentang kehidupan 

dia. Akhirnya saya temui juga 

teman saya ini, dia tadi diruang 

depan sempat membaca brosur 

saya tentang pelatihan hipnotis 

dan pelatihan kekuatan pikiran 

(Alpha Mind Control). Lama 

tidak bertemu dengan teman 

saya ini, dia bicara ke saya, 

kamu kan orang ilmiah nih, pinter 

juga dan juga dosen kan?. Kok 

bisa lari ke jurusan hipnotis, 

gimana ceritanya? 

Hehe..saya hanya tertawa saja 

mendengar ungkapan dia itu. 

Saya pun menjelaskan, “Lha 

memang hipnotis itu ilmiah, 

alpha telepati juga ilmiah, ilmu2 

mistik lainnya juga sebenarnya 

ilmiah kok, kalau kamu mau 

belajar AMC maka disitu 

sudah lengkap semua tentang 

ilmu yang selama ini 

dimasyarakat dianggap aneh”. 

Teman saya ini sekarang 

bekerja sebagai staff marketing 

dari perusahaan investasi valas 

di surabaya, dia berminat untuk 

mempelajari kekuatan pikiran 

untuk mempengaruhi semua 

calon nasabahnya. Dia pun 

bertanya, “fir, apa ngga bahaya 

tuh belajar hipnotis, nanti malah 

tersesat dan susah matinya, 

kalau aku tahu hipnotis itu ngeri 

gitu,”. Kembali dengan 

senyuman saya menjawab “coba 

deh lihat aku, aku mengerikan 

atau ngga?, aku tetap baik2aja 

kan,”. 

Persepsi berbahaya, ngeri dan 

menakutkan memang masih 

tersimpan di benak kebanyakan 

masyarakat indonesia. 

Kesalahan persepsi yang 

memang sejak ada dari dulu, 

sudah mendarah daging 

kayaknya hehe. Bahkan ada 

beberapa praktis hipnotis yang 

membuat perbedaan antara 

hipnotis modern dan hipntis 

tradisional, wah ini menurut saya 

malah tambah membuat bingung 

Saya kadang sering mendapat 

telepon, “mas saya mau belajar 

hipnotis tradisional?” saya 

tanyakan ke orang ini, 

maksudnya apa. Lalu dia 

menjawab “saya pernah ikut 

pelatihan hipnotis modern, dan 

saya tidak bisa,saya mau yang 

langsung diisi ilmu lalu langsung 

bisa”, Dari sini saya 

melihat,kayaknya yang ngajar 

deh ini yang salah kalau masih 

persepsi ini yang melekat. 



 

 

 

 

 

 

Bahkan pengajarnya juga 

mengatakan kalau itu hipnotis 

tradisional. Saya pun 

menjelaskan ke orang yang 

menelpon saya ini. “Hipnotis 

itu ya satu pak, mungkin yang 

mengajar bapak belum begitu 

paham sehingga mengatakan 

ada perbedaan, kalau bapak 

belajarnya ke 

dukun,spirtual,paranormal maka 

bapak disuruh melakukan 

ritual2,padahal yang tetap aja 

kuncinya harus berbicara pak, 

kalau bapak ingin 

mempengaruhi orang tanpa 

berbicara maka bapak belajar 

alpha telepati aja”. 

Mengatakan HIPNOTIS  

 

berbahaya, lalu pemisahan 

antara hipnotis modern dan 

tradisional ini disebabkan 

karena kurang pahamnya 

seseroang tentang Hipnotis, 

tentang PIKIRAN 

BAWAH SADAR, 

sehingga muncul persepsi 

seperti ini. Sebuah ilmu, 

apapun ini sejatinya adalah 

netral, tergantung siapa yang 

berada dibalik ilmu itu. Saya 

sebagai praktis telekomunikasi, 

yang paham benar ilmu teknik 

telekomunikasi juga bisa 

melakukan kejahatan misalnya 

menyadap sambungan telepon, 

lalu masuk ke database 

perbankan, kemudian  

 

mengubah sistem security. Lalu 

apakah lantas dikatakan ilmu 

teknik telekomunikasi itu salah 

dan berbahaya? Tentu tidak 

kan. 

Sama dengan HIPNOTIS, 

kalau teknik2nya digunakan 

oleh orang yang memang jahat 

maka bisa menjadi suatu yang 

berbahaya, muncullah gendam, 

penipuan melalui telepon, sms 

dsb. Begitu juga dengan ilmu 

KEKUATAN 

PIKIRAN,ALPHA MIND 

CONTROL, bisa 

berbahaya juga, tergantung 

pengguanya. Nah, kalau anda 

merasa orang baik maka anda 

https://ilmuhipnotis.files.wordpress.com/2014/11/wahana_sejati_banner.jpg


juga perlu belajar agar banyak 

orang baik yang 

mempelajarinya dengan benar 

dan tepat.

Klik www.ilmuhipnotis.wordpress.com 
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Sebuah hubungan cinta bagi sebagian orang ada 

yang jalannya mengalami hambatan dan tidak 

sampai ke pernikahan yang langgeng. Bahkan 

banyak yang ketika masih masa perkenalan,alias 

pacaran lalu terjadi putus ditengah jalan. Ketika 

putusnya akibat sesuatu yang memang berat 

seperti restu orang tua,karena jarak yang 

memisahkan atau bukan 

karena kesalahan dari satu 

pihak maka biasanya 

hubungan cinta ini 

membekas di pikiran bawah 

sadar seseorang yang 

dampaknya adalah susah 

untuk “move on” (bahasa 

gaul nih). Susah move on 

artinya masih merasa 

bahwa cinta sejatinya 

adalah cinta yang dulu 

putus. Seperti kisah di film lanjutan AADC 

antara cinta dan rangga. Yang mereka bertemu lagi 

setelah sekian lama berpisah dan masih tetap 

keduanya dalam keadaan jomblo. 

Susah Move On, kalimat ini sering saya dengar 

dikalangan mahasiswa-mahasiswa saya. Pernah 

ada mahasiswi bimbingan tugas akhir saya yang 

lama sekali mengerjakan proposal tugas akhirnya, 

saya sempat tanya, “kamu kenapa?”. Dia menjawab 

“lagi gak enak hati pak,ngga bisa move on”. 

hehe..Sama seperti klien yang baru saya tangani, 

dia menemui saya karena merasa susah untuk lepas 

dari bayang-bayang mantan kekasihnya, klien saya 

ini seorang pemuda, kekasihnya meninggalkan dia 

karena dipaksa orang tuanya untuk menikahi laki-

laki yang sudah dipilihkan 

oleh orang tuanya. 

Dampaknya, pemuda ini 

sekarang jadi malas, lalu 

seperti kehilagan arah 

tujuan. Sebab dia merasa 

bahwa hidupnya adalah 

bersama kekasihnya. 

Seperti lagunya anang 

ya, “separuh jiwaku 

pergi”..hehe.. 

Saya ajak bicara pemuda ini dengan penuh 

perasaan, lalu pemuda ini menceritakan bagaimana 

sayang dia kepada perempuan ini, bagaimana dia 

dulu mempertahankan hubungannya dengan 

perempuan ini. Bahkan dia dulu berniat pergi dari 

surabaya, tapi berhubung dia ingat mamanya maka 

bertahan selama 2 tahun ini dengan menahan 

perasaan yang pedih. Ini ungkapan menurut 

pemuda ini hehe. 

https://pusathipnoterapi.files.wordpress.com/2014/11/cepat-melupakan-mantan-kekasih.jpg


Dua jam pemuda ini bersama saya, saya coba 

lakukan pencerahan,memodifikasi pikiran dia. 

Sampai akhirnya dia mau menulis di sebuah kertas 

yang saya berikan seperti ini 

“Hidup saya adalah kehendak saya, kalau dia 

sekarang bahagia maka saya juga harus bahagia. 

Saya harus membuat kebahagiaan dan mau 

membuka diri terhadap perempuan lainnya,karena 

saya mau bahagia, mau mama 

saya bahagia”  

Dan, pemuda ini 

meninggalkan 

ruang konseling 

dengan muka 

yang jauh lebih 

bercahaya hehe. 

Ada tiga langkah 

mudah yang bisa anda 

lakukan untuk mempercepat proses move 

on dari sebuah hubungan cinta. 

Pertama,Ubah Fotonya, caranya ambil semua 

foto mantan yang masih anda simpan baik di 

handphone atau di laptop anda atau dimanapun. 

Sekarang cobalah mencoret-coret foto itu. 

Coretlah dengan menghiasi wajah mantan anda 

dengan berbagai coretan berwarna HITAM, 

tutup wajahnya dengan warna HITAM. Apa 

gunanya? agar masuk ke pikiran bawah sadar anda 

kalau mantan anda sudah tertutup. :) 

Kedua, Gunakan Cermin, bercerminlah setiap 

malam mau tidur dan pagi sehabis mandi. Anda 

tatap wajah yang terlihat dicermin itu. Pandangi 

wajah itu, sambil jawab 3 pertanyaan ini. “perlukah 

sosok yang baik hati seperti ini terus 

bersedih hati?”, “sampai kapan 

hanya ada satu sosok di 

cermin ini?”, “apa bisa dia 

kembali kalau saya terus 

bersedih hati?”, silahkan 

dijawab ya 

Ketiga, tersenyumlah 

kepada lawan jenis anda, 

ketika bertemu siapapun itu, 

lawan jenis anda, cobalah tersenyum, 

berikan senyuman yang manis, baik itu yang anda 

kenal maupun yang belum anda kenal bahkan ketika 

anda tidak sengaja berpapasan dijalan. 

Tersenyum yang saya maksud adalah senyum 

tanpa melihatkan gigi ya. Hanya menarik bibir ke 

samping. Fungsinya adalh untuk 



 

kembaliemunculkan pesona anda, agar ada orang 

yang mulai tertarik lagi kepada anda. 

Cobalah ketiga langkah itu untuk mempercepat 

proses move on dari mantan kekasih anda. 

Daripada anda menunggu sesuatu yang sudah 

lalu, bukankah lebih baik anda mau memilih untuk 

kebahagiaan dan kebaikan hidup anda mulai 

sekarang dan seterusnya. Setuju? 
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Dari biografi pribadinya 

yang kita ketahui, kita mendapat 

sesuatu yang berharga yaitu 

pekerjaan yang memang titik 

balik dalam sejarah ilmu pasti di 

India. Di satu sisi, Aryabhatiya 

adalah sebuah karya antarmuka 

yang mengambil pembangunan 

sebelumnya dan sejauh seperti 

yang mungkin telah menyerap 

prestasi terbaik dari zaman 

sebelumnya. Namun di sisi lain, 

menandai dimulainya suatu 

tradisi ilmiah baru di India dan 

dipelajari dan dianalisa selama 

berabad-abad. Dua belas 

komentar untuk hal tersebut 

berada pada beberapa catatan, 

yang paling awal datang kembali 

ke kuartal pertama abad ke-6 

dan terakhir hingga pertengahan 

abad ke-19. Para komentator 

termasuk matematikawan India 

terkenal dan astronom, terutama 

Bhaskara I (abad ke-7), 

Paramesvara (abad ke-15) dan 

Nilakantha (15 - abad ke-16). 

Cukup beberapa naskah dari 

beberapa komentar telah 

diawetkan yang merupakan 

indikasi bahwa Aryabhatiya 

diteliti agak ekstensif. Hal ini 

juga ditunjukkan oleh komentar-

komentar dalam bahasa 

vernakular. Risalah Sansekerta 

yang asli telah diterjemahkan ke 

dalam bahasa Hindi vernakular, 

Telugu, dan Malayalam dan 

dipelajari secara menyeluruh.  

Selain dari pekerjaan 

utamanya, Aryabhata telah 

menulis karya tentang astronomi, 

yang dikenal Aryabhata-

Siddhanta, tetapi belum 

diawetkan. Aryabhatiya adalah 

pekerjaan yang relatif kecil 

ditulis dalam bentuk ayat 

tradisional khas India yang 

dibuat menjadi empat bagian 

risalah yaitu Sphere Dasagitika 

atau Sepuluh Giti bait; 

Ganitapada atau Matematika, 

Kalakriya atau Perhitungan 

Waktu, dan Gola atau Bola.  

Hal ini dalam eksposisi 

Aryabhata menyatakan bahwa 

sejumlah aturan matematika 

telah turun kepada kita. Materi 

matematika yang diberikan, tidak 

hanya dibagi menjadi dua bagian 

khusus, tetapi di seluruh bab 

lainnya. Risalah tidak pernah 

menyebutkan cara dari mana 

aturan tersebut diperoleh dan 

tidak pernah menetapkan bukti 

atau kesimpulan. Aryabhatiya 

menyelesaikan beragam masalah 

aritmatika, aljabar, geometri, 

teori angka, trigonometri dan 

astronomi.  

Salah satu kontribusi 

paling signifikan bagi ilmu 

pengetahuan dunia yang dibuat 

oleh matematikawan India adalah 

pembentukan sistem nilai 

desimal. Meskipun ada literatur 

berlimpah di waktu dan tempat 

asal penomoran ini, dan 

komponen yang menyebabkan 

penciptaan, masalah ini masih 

terbuka untuk diperdebatkan. 



Ilmiah melanjutkan dari petunjuk 

seperti bentuk angka, aplikasi 

pertama dari nol, catatan 

pertama dari angka dalam 

penomoran ini, dan bukti-bukti 

sezaman. Semua ini tidak 

diragukan lagi harus 

dipertimbangkan, tetapi yang 

paling penting adalah aturan 

untuk melakukan operasi 

aritmatika sesuai dengan 

penomoran nilai desimal. Aturan 

aritmetika awal kita kenal dalam 

sistem ini digambarkan oleh 

Aryabhata di Aryabhatiya, 

yaitu evolusi akar-akar persegi 

dan kubus.  

Erat kaitannya dengan 

sistem nilai desimal adalah 

penomoran abjad yang juga 

diberikan oleh Aryabhata. 

Penomoran tersebut ditujukan 

untuk mengurangi rangkaian 

panjang kata-kata yang timbul 

ketika angka ditulis dalam 

bentuk lisan.  

Bagian tengah di bagian 

aritmatika dari semua pekerjaan 

India diselenggarakan oleh 

Hukum Tiga, mengajarkan 

bagaimana menemukan sejumlah 

x membentuk dengan tiga angka 

yang diberikan a, b, c proporsi. 

Banyak masalah yang menurun 

ke penerapan peraturan ini. 

Cendekiawan India telah 

menciptakan nama untuk setiap 

jangka proporsi dan, pada 

kenyataannya, memberi nama 

dengan aturan itu sendiri.  

Jenis masalah yang 

terdapat pada Hukum Tiga 

telah diketahui tempat lain 

misalnya di Cina, Yunani dan 

Mesir, tetapi hanya di India, 

aturan itu dipilih, diterjemahkan 

ke dalam metode pemecahan 

masalah, dan diperluas dengan 

kasus lima, tujuh, dll.  

Ekstensi ini tampaknya 

telah akrab bagi Aryabhata, 

meskipun ia hanya mengutip 

Hukum Tiga. Dalam 

komentarnya, Bhaskara saya 

menulis: "Di sini Acarya 

Aryabhata menggambarkan 

aturan tiga saja. Bagaimana 

terkenal aturan lima, dll 

harus  demikian diperoleh? Saya 

katakan ini Acarya 

menggambarkan hanya dasar 

anupata (proporsi ). Semua 

berbeda, seperti aturan lima, dll 

mengikuti dari aturan dasar 

proporsi. Bagaimana? Aturan 

lima, dll terdiri dari kombinasi 

dari aturan tiga. Dalam aturan 

lima ada dua aturan tiga, dalam 

aturan tujuh, tiga aturan dari 

tiga, dan seterusnya."  

Risalah menganggap 

beberapa masalah yang 

mengurangi untuk memecahkan 

persamaan linier tidak diketahui. 

Satu masalah, yang ditetapkan 

dalam Bagian II, aturan 30, 

adalah untuk menghitung nilai 

sebuah obyek jika diketahui 

bahwa dua orang memiliki 

kekayaan yang sama memiliki 



nomor yang berbeda dari objek, 

1 2 dan berbeda potong uang 

yang tersisa setelah pembelian , 

b1, b2. Masalahnya mengurangi 

sendiri untuk memecahkan 

persamaan a1x+b1 = a2x+b2. 

Aryabhata merumuskan aturan 

untuk memecahkan persamaan 

linier dengan cara ini: Bagi 

perbedaan antara rupakas 

dengan dua orang dengan 

perbedaan antara mereka. 

Gulikas: "Hasil baginya adalah 

nilai satu gulika, jika harta benda 

dari dua orang memiliki nilai 

sama." Artinya x=(b2-b1)/(a2-

a1). 

Masalah lain adalah 

masalah aljabar sastra. Ini adalah 

untuk menghitung waktu 

pertemuan dua planet bergerak 

dalam arah yang berlawanan, 

atau di arah yang sama. 

Aryabhata merumuskan 

peraturan ini: "Bagilah jarak 

antara dua benda bergerak 

dalam arah yang berlawanan 

dengan jumlah kecepatan 

mereka, dan jarak antara dua 

benda bergerak ke arah yang 

sama oleh perbedaan kecepatan 

mereka, dua hasil bagi akan 

memberikan waktu berlalu sejak 

dua tubuh bertemu atau untuk 

berlalu sebelum mereka akan 

bertemu."  

Jadi, jika S jarak antara 

dua benda dan kecepatan 

mereka V1 dan V2 diketahui, 

saat pertemuan ditemukan 

sebagai t=S/V1+V2 ketika 

mereka bergerak ke arah yang 

berlawanan atau 

sebagai t=S/V3+V2  ketika 

mereka bergerak di arah yang 

sama.  

Patut diperhatikan, 

Aryabhata merumuskan 

solusinya sedemikian rupa untuk 

menghindari memperkenalkan 

angka negatif, dimulai dengan 

Brahmagupta (abad ke-7) 

kemudian diadopsi dan 

digunakan secara teratur.  

Beberapa masalah dalam 

Aryabhatiya untuk persamaan 

kuadrat, khususnya, temuan dari 

jumlah istilah dalam suatu 

kemajuan aritmatika dan 

perhitungan bunga. Dalam 

kasus terakhir, masalah berikut 

ini diselesaikan, yang dikutip 

oleh salah satu komentator 

Aryabhata: Sesuatu 

menghasilkan keuntungan 

bulanan diketahui x, yang 

kemudian dipinjamkan untuk 

kepentingan sendiri selama 

berbulan-bulan T. Keuntungan 

awal ditambahkan bersama 

dengan kepentingan baru sama 

dengan B. Temukan tingkat 

suku bunga awal. Aryabhata 

memberikan solusi dari 

persamaan Tx2 + Ax = AB 

dalam bentuk lisan sesuai 

dengan ekspresi ini:  

Dimulai dengan 

Aryabhata, teks matematika 

India memberikan aturan dan 

contoh pengembangan 



aritmatika, Aryabhata tahu 

aturan untuk jumlah, istilah 

umum, dan jumlah istilah dari 

sebuah progresi aritmAtik. 

Aturan untuk penjumlahan dari 

kemajuan aritmatika yang 

ditetapkan oleh Aryabhata: 

"Kurangi jumlah istilah yang 

diberikan oleh satu, kemudian 

bagi dengan dua, kemudian 

tingkatkan dengan jumlah 

persyaratan melanjutkan (jika 

ada) , kemudian kalikan dengan 

perbedaan umum, dan kemudian 

meningkatkan dengan istilah 

pertama dari seri (penuh): 

hasilnya rata-rata aritmetik (dari 

angka yang diberikan istilah) ini 

dikalikan dengan jumlah istilah 

yang diberikan adalah jumlah 

dari istilah yang diberikan. Atau 

kalikan jumlah istilah pertama 

dan terakhir (seri atau seri 

parsial yang akan diringkas) 

dengan setengah jumlah istilah." 

Bagian pertama dari aturan 

menemukan jumlah S 

persyaratan sebuah kemajuan 

aritmatika dari istilah p+1 untuk 

jangka p+n:  

S=n[a+((n-1)/2)+p)d]  

Bagian kedua dari aturan 

memberikan rumus 

S=((a1+an)/2)n 

Aryabhata juga merumuskan 

aturan untuk menemukan jumlah 

istilah dari sebuah kemajuan 

aritmatika :  

 Aryabhata memberikan 

kontribusi besar terhadap teori 

angka dan bab penting 

mengenai persamaan tak tentu. 

Masalah pertama muncul di 

India dari kebutuhan kalender 

astronomi untuk menentukan 

periode pengulangan posisi 

relatif tertentu dari benda-

benda angkasa (Matahari, 

Bulan, dan planet-planet) yang 

memiliki periode revolusi yang 

berbeda dan dari isu-isu terkait 

lainnya. Masalahnya itu sendiri 

untuk mengurangi angka integer 

temuan yang dibagi dengan sisa 

diberikan, yaitu memuaskan 

persamaan linier dan sistem 

persamaan tak tentu.  

Pada abad ketiga, 

Diophantus, matematikawan 

Yunani prihatin dengan 

persamaan tak tentu, tapi ia 

hanya mencari solusi yang 

rasional. Dimulai dengan 

Aryabhata mencoba 

memecahkan persamaan dalam 

bilangan bulat positif yang 

merupakan proposisi yang lebih 

kuat.  

 Kontribusi 

Aryabhata  terhadap teori 

jumlah sangat berharga, ia 

adalah yang pertama di dunia 

literatur untuk merumuskan 

metode yang sangat elegan 

larutan integer tak tentu 

persamaan derajat pertama.  

Aryabhata memberikan aturan 

yang bersangkutan di bagian II, 

aturan 32-33 untuk Solusi dari 

masalah ini: mencari nomor N,  



yang bila dibagi dengan angka 

yang diberikan a, c menghasilkan 

sisa-sisa yang diketahui p, q. 

Masalahnya menyebabkan 

persamaan tak tentu dari tingkat 

pertama:  

ax + b = cy, jika p> q (b = p - q)  

ax - b = cy, jika p <q  

Kebetulan, persamaan terakhir 

ini dapat dikurangi menjadi yang 

pertama dengan substitusi yang 

tidak diketahui.  

Aturan Aryabhata telah 

dinyatakan dalam sebuah 

formulasi yang sangat ringkas, 

yang telah melahirkan banyak 

komentar dan debat.  

Aturan geometri 

Aryabhata meliputi beberapa 

formula verbal. Misalnya, ia 

mendefinisikan luas segitiga 

sebagai produk dari ketinggian 

dikalikan dengan setengah dari 

dasar sebagai setengah panjang 

lingkaran dikalikan dengan satu 

setengah diameter.  

Aryabhata menulis di 

bagian II, aturan 9, dapat 

ditemukan jika kita satu dua sisi 

dan kemudian kalikan satu oleh 

yang lain. Paramesvara 

menjelaskan bahwa apa yang 

dimaksudkan di sini adalah 

panjang rata-rata dan lebar.  

Aryabhata menentukan 

volume piramida sebagai daerah 

basis dikalikan dengan setengah 

ketinggian. Pendekatan ini 

dimurnikan oleh matematikawan 

lain, dan khususnya oleh 

Sridhara, yang menemukan 

volume sebagai daerah dasar 

dikalikan oleh sepertiga dari 

ketinggian. Aryabhata 

menghitung volume bola dengan 

rumus , yang sama dengan . Ini 

agak approximative 

dibandingkan dengan formula 

yang tepat untuk volume bola 

yang diberikan dalam Bhaskara 

II.  

Aryabhata dalam memberikan 

diberikan oleh Aryabhata 

sampai empat angka desimal: π ≈ 

3,1416.  

Selain itu, beberapa masalah 

geometri dipertimbangkan oleh 

Aryabhata yang menunjukkan 

bahwa ia tahu sifat dasar 

segitiga yang sama dan proporsi, 

memiliki ide tentang proporsi 

diturunkan, hubungan dari 

segmen dua chord berpotongan, 

dan sifat-sifat diameter tegak 

lurus chord .  

Masalah trigonometri yang 

terdapat dalam Aryabhatiya 

tampak menarik. Orang India 

tampaknya telah memberikan 

dalam studi mereka trigonometri 

karya astronom Hellinistic awal, 

yang memiliki cukup trigonometri 

dikembangkan chord. Tetapi 

oleh orang India diganti chords 

dengan sinus, yang 

memungkinkan mereka untuk 

memperkenalkan berbagai fungsi 

terkait dengan sisi dan sudut 

segitiga siku-siku. Mereka 



menganggap garis sinus, garis 

kosinus, dan garis yang 

kemudian di Eropa bernama 

sinus-versus, atau sinus terbalik. 

Tabel sinus paling awal 

ditemukan dalam 

Surya-Siddhanta 

dan dalam ref 

(Aryabhatiya, 

bagian I, aturan 12). 

Tabel ini 

dikompilasi dengan 

langkah dari 3° 45'= 

225', yaitu 1 / 24 

dari busur kuadran.  

Aryabhata, serta 

matematikawan India lainnya 

membuat luas penggunaan 

bayangan oleh tiang vertikal, 

Gnomon, untuk menentukan 

ketinggian dan jarak. Sejumlah 

peraturan yang relevan dan 

masalah yang diberikan dalam 

bab geometri. Hal ini 

mengantisipasi pengenalan 

tangen dan kotangens, yang 

diperkenalkan pada abad ke-9 

oleh matematikawan di negara-

negara Islam; kebetulan, fungsi 

ini digambarkan dengan nama 

"bayangan".  

Seberapa jauh adalah 

kontribusi matematika sejati 

Aryabhatiya? Ini berisi deskripsi 

pertama aturan dalam sistem nilai 

desimal, gambaran pertama dari 

penomoran abjad, tetapi berisi 

deskripsi India pertama dari 

evolusi akar kuadrat dan kubik; 

risalah mempertimbangkan 

beberapa masalah yang sangat 

menarik, yang memainkan peran 

besar dalam pengembangan 

matematika; 

Aryabhata juga 

orang pertama 

yang merumuskan 

aturan solusi 

integer dari 

persamaan tak 

tentu dari gelar 

pertama dalam 

dua diketahui, ia 

menetapkan metode untuk 

menemukan istilah umum, jumlah, 

dan nomor istilah dari kemajuan 

aritmatika, karena waktunya 

estimasi Aryabhata π sangat 

akurat; metodenya komputasi 

meja-sinus dalam trigonometri 

adalah kontribusi penting. 

 

  



 

  



 

Percaya Diri, atau lebih sering 

disebut sebagai pe-de 

merupakan sebuah “rasa” yang 

sangat diperlukan oleh semua 

orang. Dalam melakukan 

aktivitas apapun diperlukan 

“rasa” percaya diri ini. Percaya 

diri, adalah sebuah rasa? Iya, 

sebuah rasa. Sebuah tindakan 

yang bisa anda lakukan, anda 

mau percaya diri atau tidak 

percaya kepada diri anda? 

Ketika seseorang mau untuk 

percaya kepada dirinya, maka 

pasti apapun yang dilakukan 

dapat selesai dengan hasil 

yang maksimal. Berbeda, 

ketika rasa percaya diri itu 

tidak ada, yang ada adalah 

sesuatu yang ragu-ragu, 

ketakutan dan menjadi tidak 

terselesaikan. Rasa percaya 

diri ini muncul dari pikiran kita 

sebagai manusia. Dan 

sebenarnya, rasa percaya diri 

dan rasa tidak percaya diri 

merupakan dua hal yang bisa 

kita pilih? anda mau memilih 

yang mana?percaya diri atau 

tidak percaya diri? 

Percaya diri itu sangat penting 

dan esensial dalam meraih 

sukses yang kita perlukan. 

Mengapa Percaya diri itu 

perlu?  

1. Orang yang 

PERCAYA DIRI adalah 

orang yang vital, sukses, aktif 

dinamis dan melakukan 

massive action. 

Dalam buku 7 habit for highy 

effective people, dikatakan, 

habit yang pertama adalah 

“proaktif”, lalu di buku 

berpikir dan berjiwa besar, 

ciri-ciri orang sukses adalah 

bergerak dan melangkah 

lebih cepat dari orang rata-

rata. Ini cukup menjelaskan 

mengapa seorang yang 

PERCAYA DIRI adalah 

orang yang mampu meraih 

sukses lebih dari orang rata-

rata pada umumnya. 

 2. Dari pengalaman, seringkali 

kita terdorong, tergerak oleh 

orang yang percaya diri 

Salahsatu rahasia sukses 

dalam hidup adalah sukses 

dalam komunikasi dengan 

manusia, karena hampir dalam 

setiap bisnis, kita selalu 

berhubungan dengan manusia. 

Riset menunjukkan bahwa 83% 

dari semua penjualan 

berdasarkan perasaan suka 

pembeli kepada penjual (NLP,  

https://pusathipnoterapi.files.wordpress.com/2014/08/cara-percaya-diri.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



New Technology of 

achievement). Banyak orang 

suka membeli sesuatu karena 

suka dengan penjualnya. 

Seperti yang banyak saya 

ceritakan di banyak training 

sales baik di bidang asuransi 

atau network marketing, bahwa 

pembeli tidak membeli produk 

anda, melainkan membeli 

karena kepercayaan dan suka 

pada diri penjualnya. Dengan 

kata lain, mereka sebenarnya 

sedang memasarkan diri 

mereka sendiri. 

Dan emosi itu menular, 

seringkali trust terjadi adanya 

keyakinan yang terpancar dari 

kita, bukan karena konten atau 

isi percakapan kita. Karena 

komunikasi kita yang 

sesungguhnya adalah 93 % 

bawah sadar (intonasi dan 

bahasa tubuh). Dari penilitian 

Mehrabian dan Ferris , di 

dapatkan komunikasi kita 55% 

dipengaruhi oleh bahasa 

tubuh, 38% dipengaruhi oleh 

intonasi suara dan hanya 7% 

dipengaruhi oleh kata-kata 

atau isinya. Sedangkan 

bahasa tubuh dan intonosi 

suara sebenarnya merupakan 

bahasa bawah sadar dari 

manusia, sehingga 93% 

komunikasi kita sebenarnya 

dipengaruhi oleh bawah sadar 

kita. 

Sehingga seringkali, orang 

yang percaya diri, mampu 

meyakinkan orang dan dan 

membuat orang mengikuti 

mereka, bukan karena mereka 

pintar atau isi yang mereka 

ucapkan, tetapi antusias, 

emosi yang ditularkan oleh 

mereka yang terpancar melalui 

intonasi suara dan bahasa 

tubuh mereka. 

3. Orang yang PERCAYA 

DIRI lebih kredibel, bisa 

dipercaya, dan berkomitmen 

Orang yang percaya diri 

adalah orang yang 

berkredibilitas, ia tahu yang 

dilakukan oleh dirinya dan ia 

berkomitmen melakukan hal 

tersebut, dan akan 

menyelesaikan apa yang telah 

tetapkan. Sehingga orang 

yang PERCAYA DIRI 

adalah orang yang mampu 

untuk dipercaya dan diberika 

tanggung jawab serta disiplin 

dalam melakukan tugasnya. 

Mereka bukan tipe orang yang 

tergesa-gesa dalam melakukan 

sesuatu melainkan efektif 

dalam menggunakan resources 

(sumber daya) yang mereka 

miliki.  

4. Orang yang PERCAYA 

DIRI adalah orang yang selalu 

bahagia dan lebih menghargai 

orang lain dan membahagiakan 

orang lain. 

Orang yang PERCAYA 

DIRI tipe orang yang memiliki 

kontrol atas dirinya sendiri dan 

walaupun ia menerima input 

dari orang lain, sumber dari 

motivasinya berasal dari 

dirinya sendiri. Sehingga ia 

lebih bisa menghargai dirinya 

sendiri dibandingkan orang 

pada umumnya. 

Orang yang bisa menghargai 

dirinya terlebih dahulu adalah 

orang yang bisa menghargai 

orang lain apa adanya dan 

lebih bersimpati dari orang lain. 

Karena, jika ia tidak pernah 

bisa menghargai dirinya 

sendiri, bagaimana ia bisa 

menghargai orang lain? Jika ia 

tidak tahu apa itu 

membahagiakan dirinya sendiri 

(dengan pengertian yang 

tepat), bagaimana ia bisa 

membahagiakan orang lain?. 



Dalam NLP, juga dikatakan, 

perlunya kita melakukan teknik 

NLP pada diri kita, kehidupan 

kita dahulu, baru praktekkan 

kepada orang lain. 

5. Orang yang PERCAYA 

DIRI adalah orang dapat 

membuat mimpi menjadi 

kenyataan. 

Sebuah keajaiban dari action 

adalah, sekali anda 

melakukannya, maka ia akan 

seperti bola salju yang akan 

terus bergulir dan bergulir 

semakin besar dan cepat. 

Sehingga, karena mereka 

action dan konsisten dengan 

action mereka, maka mereka 

mampu untuk melakukan apa 

yang mereka perlu lakukan 

untuk mencapai impian mereka, 

bahkan lebih cepat dari 

kebanyakan orang. 

Percaya Diri membuat 

seseorang tersebut bisa 

bergerak lebih baik dari orang 

umumnya. 

Tetapi terkadang banyak 

orang yang memilih untuk tidak 

percaya diri. Sebagai spesialis 

pikiran, saya sering mendapat 

klien yang mengeluhkan 

masalah tentang percaya diri. 

Kurang percaya diri saat 

bertemu orang, kurang 

percaya diri saat bicara 

didepan umum, kurang percaya 

diri saat mengerjakan ujian, 

kurang percaya diri saat mau 

presentasi dan masalah kurang 

percaya diri lainnya. 

Tadi saya bertemu dengan 

seorang teman dikantor, yang 

bertanya kesaya bagaimana 

caranya untuk menaikkan rasa 

percaya diri, sebab sekarang 

merasa takut jika bertemu 

dengan orang lain, apalagi 

disuruh berbicara didepan 

banyak orang. 

Masalah seperti ini sering saya 

temui, hampir setiap minggu 

saya selalu mendapat klien 

yang mengeluh urusan percaya 

diri. Apa sih penyebab 

kurangnya rasa percaya diri? 

Dari pengalaman saya 

melakukan terapi konseling 

kepada klien, yang membuat 

rasa percaya diri kurang 

adalah pengalaman di masa lalu 

yang terus diingat dan 

membekas. Efeknya membuat 

jadi ketakutan melakukan 

aktivitas yang sama dengan 

masa lalu itu. 

Sebagai contoh, saya pernah 

menangani seorang klien yang 

mengeluh merasa minder ketika 

bicara didepan umum padahal 

sebagai seorang dokter dia 

harus memberikan penyuluhan 

kepada banyak orang, tetapi 

ketika mulai bicara didepan 

yang ada ketakutan dan 

gemetar, akibatnya dokter ini 

memilih untuk menyuruh orang 

lain melakukan penyuluhan ke 

masyarakat. 

Ketika saya ajak ngobrol, 

perlahan demi perlahan maka 

muncullah sebuah pengalaman 

dimasa lalunya yang begitu 

“menyedihkan”, dokter ini 

sering dimarahi, sering ditolak 

berbicara oleh orang tuanya, 

dan selalu disalahkan ketika 

berpendapat. Nah, 

pengalaman ini yang membekas 

di pikiran dia, sehingga 

membuat sebuah program 

didirinya, bahwa lebih baik 

diam saja, sebab kalau 

berbicara takut salah dan 

takut dimarahi oleh orang yang 

diajak bicara. 

Dengan perlahan saya 

mencoba memodifikasi 

program dalam pikiran klien  



saya ini, saya mencoba untuk 

mulai menyadarkan dia tentang 

masa lalunya, menyadarkan 

bahwa yang namanya masa lalu 

ya masa lalu. Setelah selesai 

sesi “ngobrol”nya, dia merasa 

sudah berani dan mau memilih 

untuk berbicara didepan 

umum. Saya menyebut sesi 

ngobrol, karena memang yang 

namanya terapi pikiran, baik itu 

hipnoterapi, NLP, EFT atau 

apalah namanya, sebenarnya 

merupakan teknik mengobrol 

yang pas. Dan pengalaman 

yang menentukan kualitas dari 

“obrolan” ini. 

Ada langkah terapi praktis 

yang mudah anda lakukan 

untuk meningkatkan percaya 

diri, tanpa harus 

bertemu saya. 

Tapi, ini butuh 

syarat, anda mau 

melakukannya. 

Sebab tidak ada 

satu orang pun 

yang bisa 

meningkatkan 

percaya diri anda 

selain anda 

sendiri, saya hanya 

memberikan saran/sugesti, 

anda yang memutuskan untuk 

menolak atau menerima 

sugesti/saran saya. 

Langkah praktis itu, cobalah 

anda buat akibat yang terjadi 

dari rasa kurang percaya diri 

anda. Anda tulis dikertas, kira-

kira apa dampak yang terjadi 

dalam hidup anda kalau anda 

tetap meneruskan rasa kurang 

percaya diri. Anda tulis 

minimal 10 akibat ya. Gunakan 

format ini ya. “kalau saya 

meneruskan kurang percaya 

diri maka saya pasti…………..” 

Kalau sudah ditulis di kertas 

maka anda bakar kertasnya, 

lalu abunya anda buang jauh 

dari hidup anda. 

Kemudian, buatlah tulisan di 

kertas lagi, “SAYA 

MEMILIH untuk 

PERCAYA DIRI karena 

SAYA SUKA 

DENGAN HIDUP 

SAYA, dan dengan 

PERCAYA DIRI saya 

PASTI MENDAPAT 

HIDUP LEBIH BAIK”. 

Kalau kertas yang ini anda 

simpan di dompet ya, jadikan 

JIMAT.  

Kalau anda mau lebih percaya 

diri maka sebaiknya anda mau 

mencoba langkah yang saya 

sugestikan tadi, tapi ya 

terserah anda. Toh, anda juga 

yang merasakan 

akibat dari 

PERCAYA 

DIRI, saya 

hanya berusaha 

memasukkan 

sugesti saja. 

Semoga 

bermanfaat 

 

  



 

  



Masih ingatkah kita cara menghitung luas 

lingkaran? Ya…, luas lingkaran dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus πr2, yaitu perkalian 

kuadrat jari-jari lingkaran dengan π(baca 

“pi”).  Namun berapa nilai dari angka π tersebut? 

Ada yang mengatakan 22/7 tetapi ada pula yang 

mengatakan 3,14. Lho..kok ada dua nilai yang 

berbeda atau memang sama kedua nilai itu? Eh… 

ternyata jika dihitung 22 dibagi dengan 7 adalah 

3.142857142857142857… (desimal berulang 

dengan 142857), tidak sama persis dengan 

3,1415926535897932384626433832795… 

yang merupakan nilai pi di komputer lho. 

Sedangkan nilai 3,14 itu hanya pendekatan dua 

desimal di belakang koma, artinya memotong 

banyak digit setelahnya. 

Pi telah dikenal selama hampir 4000 tahun-tapi 

bahkan jika kita menghitung jumlah detik dalam 

4000 tahun itu dan menghitung pi ke sejumlah 

tempat, kita akan tetap hanya akan mendekati nilai 

yang sebenarnya.  adalah sebuah konstanta dalam 

matematika yang merupakan perbandingan keliling 

lingkaran dengan diameternya. 

Huruf  adalah aksara Yunani yang dibaca pi dan 

pi juga bisa dipakai dalam penulisan. 

Nilai  yang lazim digunakan adalah 3,14 

atau  namun untuk lebih tepatnya, sudah dicari 

sampai > 1,241,100,000,000 tempat desimal. 

Nilai  sampai 10 tempat desimal adalah 

3,14159265358. 

Berikut adalah sejarah singkat menemukan pi : 

Babel kuno menghitung luas lingkaran dengan 

mengambil 3 kali kuadrat jari-jarinya, yang 

memberikan nilai pi = 3. Satu Babel tablet (ca. 

1900-1680 SM) menunjukkan nilai 3,125 untuk 

pi, yang merupakan pendekatan lebih dekat. 

Rhind Papyrus (ca.1650 SM), terdapat bukti 

bahwa orang Mesir menghitung luas lingkaran 

dengan formula yang memberikan nilai perkiraan 

untuk pi 3,1605. 

Budaya kuno yang disebutkan di atas ditemukan 

pendekatan mereka dengan pengukuran. 

Perhitungan pertama pi dilakukan oleh 

Archimedes dari Syracuse (287-212 SM), salah 

satu matematikawan terbesar dunia kuno. 

Archimedes diperkirakan luas lingkaran dengan 

menggunakan Teorema Pythagoras untuk 

menemukan bidang dua poligon reguler: poligon 

tertulis di dalam lingkaran dan poligon di mana 

lingkaran itu dibatasi. Karena daerah yang 

sebenarnya lingkaran terletak di antara area 

ditulis dan dibatasi poligon, luas dari poligon 

memberikan batas atas dan bawah untuk daerah 

lingkaran. Archimedes tahu bahwa ia tidak 

menemukan nilai pi tetapi hanya sebuah 

pendekatan dalam batas-batas tersebut. 

Pendekatan serupa digunakan oleh Zu Chongzhi 

(429-501), matematikawan brilian dan astronom 

Cina. Zu Chongzhi tidak akan akrab dengan 

Archimedes metode-tapi karena bukunya telah 

hilang, sedikit yang diketahui dari karyanya. Dia 

menghitung nilai rasio keliling lingkaran dengan 

diameter menjadi . Untuk menghitung akurasi ini 

untuk pi, dia selalu memulai dengan teratur menulis 

24.576-gon dan melakukan perhitungan yang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Aksara_Yunani


panjang yang melibatkan ratusan akar kuadrat 

dilakukan sampai 9 desimal. 

Matematikawan mulai menggunakan huruf Yunani 

π di tahun 1700-an. Diperkenalkan oleh William 

Jones pada 1706, penggunaan simbol ini 

dipopulerkan oleh Euler, yang diadopsi itu pada 

1737. Abad ke-18 matematikawan Perancis yang 

bernama Georges Buffon merancang cara untuk 

menghitung pi berdasarkan probabilitas. Anda 

dapat mencoba sendiri di Exploratorium’s Pi 

Toss exhibit. 

Nilai π sudah dikenal oleh pelajar di bangku 

sekolah dasar. Pada saat itu sudah dikenalkan 

oleh guru Matematika untuk menghitung luas 

sebuah lingkaran. Bukan hanya itu, nilai pi juga 

digunakan untuk menghitung keliling lingkaran 

(2πr), volume bola (4πr3/3), luas permuaan bola 

(4πr2), dan perhitungan-perhitungan bangun 

lainnya yang berhubungan dengan lingkaran. 

Sampai saat ini, tahukah kita bahwa dari mana nilai 

pi itu berasal? Bagaimana penemuan nilai 3,14 itu? 

Ada yang menarik dari rumus lingkaran yaitu 

adanya bilangan π , bilangan tersebut merupakan 

salah satu bilangan konstanta, yaitu bilangan 

untuk menyatakan objek yang bernilai sama bagi 

semua perhitungan matematika. Huruf π berasal 

dari yunani, bilangan ini digunakan untuk semua 

perhitungan yang melibatkan bangun berbentuk 

lingkaran, seperti lingkaran, bola dan kerucut. 

Untuk mempermudah perhitungan biasanya 

bilangan π dinyatakan dalam angka 22/7 atau 

3,14 namun ternyata bilangan π tidak sesederhana 

itu, π merupakan perbandingan lingkaran dengan 

diameter lingkaran. 

Dilihat dari sejarahnya symbol π pertama kali 

diusulkan oleh matematikawan Wels Wiliam Jones 

pada tahun 1706. Nilainya kira-kira sama dengan 

3,14159 dalam angka decimal biasa. Sebelumnya 

para ilmuwan sudah menggunakan cara-cara 

tertentu untuk membuat perhitungan lingkaran. 

Misalnya, orang mesir pada 1650 sebelum masehi 

sudah menghitung luas lingkaran dengan rumus 

yang menggunakan nilai  3,1605. Zu Chongzhi 

(429-501), matematikawan dan astronom cina 

sudah menghitung nilai perbandingan keliling 

lingkaran dengan diameter dengan nilai 355/113. 

Pada era modern setelah era computer, ahli 

matematik lebih tertantang untuk menemukan nilai 

π. Pada tahun 1999, Yasumasa Kanada dan 

timnya di University of Tokyo menghitung nilai 

pendekatan π dengan lebih dari 200 miliar angka 

decimal menggunakan supercomputer 

HITACHI SR8000/MPP. Pada bulan 

Agustus 2009, Daisuke Takahashi 

menggunakan supercomputer T2K Open, 

berhasil menghitung angka π dalam 

2.576.980.377.524 angka decimal, setelah 

menghitung selama 73 jam 36 menit. 

Inilah yang menarik dari π yaitu π dengan nilai 

22/7 juga terdapat dalam Al-Qur’an. Angka 22 

adalah nmor surat Al-Hajj, sedangkan angka 7 

mewakili thawaf dalam rangkaian ibadah haji atau 

umrah, yaitu berjalan berputar mengelilingi 

Kakbah sebanyak tujuh kali. 



Pi itu sebetulnya dahulu cuma cara para peneliti 

untuk mengetahui panjang lingkaran melalui 

diamater… nah kenapa mereka butuh Pi ? Karena 

untuk mengukur panjang lingkar, dibutuhkan alat 

ukur yang tidak kaku, seperti kain atau kertas… 

padahal kain dan kertas bisa melar dan ukurannya 

jadi tidak valid lagi… dan bagaimana mengukur 

panjang lingkar sebuah stadium ? Repot kalo 

harus pakai kain… 

Akhirnya mereka mencari cara untuk 

menyetarakannya dengan sesuatu, dan sesuatu 

itu adalah diameter (karena diameter itu lurus, bisa 

diukur pake rumus pitagoras dll)… nah jadi mereka 

mencari berapa perbadingan antara diameter dan 

panjang lingkaran. Akhirnya didapatkan bahwa 

panjang lingkaran adalah 3,14 dari diameter 

lingkaran sempurna. Sehingga didefinisikan, 

pi = keliling lingkaran / diameter lingkaran 

Pendekatan dari pi, yaitu 

pi = 4/1 – 4/3 + 4/5 – 4/7 + 4/9 – 4/11 + …. 

Karena sekarang sudah zaman komputer, jadinya 

menghitung “pi” itu pake algoritma (program). 

Istilahnya, dihitung secara numerik. Nah, salah 

satunya algoritmanya yang ditulis sama Sunoe di 

atas. Udah ada kok programnya, salah satunya 

Super PI (yang biasa dipake overclockers buat 

ngetest kestabilan sistem komputer). Madhava 

berhasil menghitung π = 3.14159265359, tepat 

11 angka desimal dibelakang koma. Rekornya 

dikalahkan tahun 1424 oleh mathematician dari 

Persia, Jamshīd al-Kāshī, yang menemukan 16 

angka desimal dibelakang koma.  

Kontribusi utama Eropa setelah Archimedes 

dibuat mathematician Jerman Ludolph van 

Ceulen (1540–1610), yang menggunakan 

metode geometris untuk menghitung π sampai 35 

angka desimal dibelakang koma. Dia sangat 

bangga dengan perhitungannya, dan permintaan 

terakhirnya adalah menulis angka tersebut pada 

batu nisannya. Pada tahun 1706, Machin telah 

menghitung nilai pi sampai 100 angka desimal 

dibelakang koma.  

Sedangkan Richter  pada tahun 1855 sampai 

500 angka desimal dibelakang koma. Dilanjutkan 

pada tahun 1947 oleh Ferguson sampai 7.840 

angka desimal dibelakang koma. Dan, pada tahun 

1961 IBM 7090 telah sampai 100.000 angka 

desimal dibelakang koma, bahkan pada tahun 

1967 CDC 6600 telah sampai 500.000 angka 

desimal dibelakang koma. 

Kesimpulannya nilai pi memang tidak dapat dicari 

nilainya eksaknya karena dapat didekati sampai 

dengan tak hingga banyaknya angka dibelakang 

koma. Jadi digunakanlah nilai aproksimasi sesuai 

dengan ketelitian perhitungan yang diinginkan, 

untuk perhitungan kasar nilai aproksimasi 22/7 

(3.14) sudah mencukupi, untuk tingkat 

SD,SMP,SMA nilai aproksimasi 22/7 

rasanya juga sudah memadai. 

Sejarawan memperkirakan sejak tahun 2000 SM 

manusia udah mulai mengetahui bahwa rasio 

keliling terhadap diameter dari lingkaran adalah 

konstan. Dengan membuat diameter menjadi dua 

kali diameter awal, kita mendapatkan keliling 



lingkaran tersebut jadi dua kali nilai sebelumnya. 

Dalam notasi aljabar dituliskan : 

Pi = Keliling : diameter , dimana Pi adalah konstan. 

Oke, jadi yang dipake sekarang Pi = 3.14, nilai 

pembulatan dua digit decimal, tapi dari mana itu? 

Dalam tulisan ini, marilah kita ikuti bagaimana 

perolehan nilai pi secara simulasi numerik yang 

dilakukan dengan bantuan program komputer 

Matlab. Misalkan sebuah lingkaran dengan jari-

jari 1 satuan 

berada di dalam 

sebuah bujur 

sangkar dengan 

panjang sisi yang 

sama dengan 

diameter 

lingkaran, yaitu 2 

satuan. 

Kita bisa 

menghitung bahwa luas lingkaran adalah πr2 = π 

satuan kuadrat, sedangkan luas bujur sangkar 

adalah 2 x 2 = 4 satuan kuadrat. 

Sekarang, misalkan lingkaran di dalam bingkai 

bujur sangkar tersebut merupakan papan sasaran 

pelemparan anak panah. Dengan cara pelemparan 

secara acak dan berulang-ulang, maka akan kita 

dapatkan anak panah akan mendarat pada 

sebarang daerah di papan sasaran, baik di dalam 

lingkaran ataupun di luar lingkaran tetapi masih di 

dalam bujur sangkar.  Dengan banyak perulangan 

pelemparan yang semakin besar, maka 

perbandingan banyaknya lemparan mendarat di 

dalam lingkaran dengan total banyaknya 

pelemparan merupakan akan mendekati pada nilai 

π/4, karena: 

luas lingkaran / luas bujur 

sangkar = pi /4. 

Sehingga, nilai π dapat 

didekati secara 

banyaknya pendaratan di 

dalam lingkaran / 4 kali 

total banyaknya 

pelemparan. 

Dengan memisalkan posisi 

pusat lingkaran berada di 

titik (0,0) pada sumbu koordinat, maka dapat 

disusunlah sebuah program komputer Matlab 

untuk menghasilkan simulasi numerik dengan 

perulangan yang besar. Berikut ini merupakan 

grafik hasil simulasi pergerakan numerik perolehan 

nilai pi untuk 5.000, 10.000, 100.000, dan 

1.000.000 kali perulangan. 

 

 

  



 

  



 

Pertanyaan: 

Mas Firman, saya seorang ibu dengan dua orang 

anak, anak saya yang pertama itu rajin, baik. 

Yang buat saya heran itu anak nomor dua ini 

nakalnya bahkan sering manja ke saya, saya 

sampai kesal dibuatnya, apa yang harus saya 

lakukan mas.? 

Ibu Rosi, Kebumen 

Jawab: 

Ibu Rosi, bersyukur dulu ya atas rahmat dua anak 

yang Tuhan berikan kepada ibu dan suami, 

banyak lho yang ingin anak dua tetapi hanya 

diberi satu anak, bersyukur bahwa si kakak bisa 

memiliki adik, dan adik bisa punya kakak. Kenapa 

saya meminta ibu untuk bersyukur dulu, ya karena 

anak kan pemberian Tuhan, maka harus 

berterima kasih, kalau ibu ngedumel dan kesal itu 

artinya kan tidak menghargai kepada yang 

memberi. 

Perilaku seorang anak sebenarnya adalah 

produk dari kedua orang tuanya, sebab seorang 

anak lebih dekat kepada orang tuanya dulu 

sebelum masuk ke lingkungan luar.Anak ibu yang 

kedua, mungkin bukan nakal, tetapi ingin 

diperhatikan dan dihargai,sebab dia kan anak 

yang lebih kecil, kakaknya memiliki peran penting 

disini sebagai contoh yang bisa dilihat oleh 

adiknya. 

Coba ibu berikan peran lebih kepada kakaknya, 

untuk menemani adiknya, untuk bermain bersama 

adiknya. Kakaknya boleh rajin belajar tetapi 

harus menyadari fungsinya sebagai kakak yang 

harus menemani adiknya. Sehingga, adik memiliki 

teman yang bisa tempat dia bermain dan manja, 

sehingga tidak selalu menarik perhatian ibu.  

Luangkan waktu ibu dan suami dengan kedua 

anak ibu, lalu biarkan mereka berdua bermain 

bersama, posisikan kedua anak ibu sebagai kakak 

dan adik. Yang kakak sadarkan bahwa dia adalah 

seorang kakak yang harus menjaga adiknya, 

melindungi adiknya dan menemani adiknya. Yang 

adik juga disadarkan bahwa dia punya kakak, 

tempat dia bercerita, tempat dia bermain, tempat 

dia minta tolong. 

 

Pertanyaan : 

Pak Firman, menurut almarhum ayah saya, diri 

saya ini sudah dipasangkan penjaga untuk 

mengamankan saya kemana-mana, dan saya pun 

merasa memang seperti ada yang mengikuti saya 

terus, menurut pak firman hal ini apa?apa yang 

harus saya lakukan? 

Nur Khalid, Semarang 

Jawab: 

Bapak atau mas ya ini, hehe..apa yang kamu 

rasakan itu adalah PIKIRANmu sendiri, apa 

yang dikatakan almarhum ayah sebagai penjaga 

itu juga bukan apa2, melainkan sebuah “sugesti” 

kepadamu supaya kamu selalu baik dan aman 

dalam hidup. Kalau dalam kelas AMC saya 

sebut sebagai penjaga virtual, itu adalah dirimu. 

Jadi apa yang harus dilakukan? Ya ngga apa2, 



biasa saja, itu hal biasa kok. Sadari bahwa itu 

semua adala PIKIRANmu alias DIRImu.. 

Pertanyaan : 

Mas Firman saya pernah ikut kelas seminar 

money magnet, saya disuruh mengucapkan 

affirmasi terus setiap saat, tetapi sudah setahun 

ini, tetap saja income saya, apa yang salah ya? 

Pak Rifki, Surabaya 

 

 

 

Jawab: 

Terima kasih pak rifki, saya tidak pernah ikut 

seminar money magnet, jadi saya tidak tahu apa 

yang diberikan disana. Tapi kalau pertanyaan 

bapak tentag affirmasi yang salah, maka saya 

katakana, mau bapak beraffirmasi berapa kali 

pun setiap hari, selama data di pikiran bapak 

tetap maka hidupnya tetap saja. Yang membuat 

uang itu datang bukan sebuah affirmasi, 

melainkan isi pikiran bapak. Ini yang membuat 

saya tidak ada materi tentang affirmasi di kelas 

AMC, yang ada yaitu mengubah data di pikiran 

bapak. 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 “Lagi ngapain nih kucing 

cantik?” tanya seekor kelinci 

jantan yang mencoba untuk 

merayu kucing betina yang 

sedang duduk sendiri di sudut 

pasar. 

“Aku lagi kelaparan nih, dari 

kemaren belum makan” jawab 

kucing betina itu dengan suara 

sedikit tertahan karena 

menahan lapar. 

‘Kasian banget kamu… ya 

sudah, tunggu disini bentar ya… 

aku mau mengambilkan sesuatu 

untukmu” kelinci jantan itu pun 

langsung berlari ke sebuah 

tempat yang tak jauh dari pasar 

tersebut dan mengambil tulang 

ikan yang ada di sana. 

“Ini buat kamu (memberikan 

tulang ikan tersebut). Tadi pas 

aku jalan-jalan nggak sengaja 

aku melihat tulang ikan itu.  

Tapi karena aku bukan 

pemakan tulang, jadi tulang itu 

buat kamu aja” (tersenyum) 

“Wah, kamu baik banget… 

makasih banyak yaa” 

(tersenyum) 

Kelinci itu pun merasa ingin 

terbang saking senengnya 

mendapat pujian dari kucing 

cantik tersebut. Dia bingung 

dengan apa yang dia rasakan 

saat itu. ‘Apakah aku 

menyukainya?!’ dia pun 

bertanya-tanya dengan dirinya 

sendiri. 

“Ya sudah, aku pulang duluan 

yaa… makasih banget loh sudah 

ngasih aku makanan 

(terseyum)” kucing itu pun 

berpamitan kepada kelinci. 

Setelah pertemuan itu, kelinci 

jantan itu pun selalu memikirkan 

kucing betina yang telah 

membuat jantungnya berdetak 

sangat kencang tersebut. 

Dia pun tidak bisa menahan 

perasaannya dan berniat untuk 

langsung mengungkapkan 

perasaannya kepada kucing 

betina tersebut. 

Esok harinya, kelinci itu pun 

datang menghampiri kucing 

betina yang dia temui di sudut 

pasar kemaren.  

“Kucing cantik… Aku boleh 

jujur nggak sama kamu?” tanya 

kelinci. 

“Boleh kok, mau jujur apa 

emangnya?” tanyanya heran. 

“Emmm… begini, sebenernya 

aku ini suka sama kamu, kamu 

mau nggak jadi pacarku?” tanya 

kelinci jantan itu dengan 

perasaan deg-degan. 

“Apa katamu?! Kamu suka 

sama aku?!” kucing betina itu 

pun merasa sangat kaget 

mendengar pernyataan dari 

kelinci jantan tersebut. 

“Iya… aku suka sama kamu dan 

aku ingin hidup bersamamu, 

kamu mau kan jadi pendamping 

hidupku?” tanya kelinci lagi. 

“Aku minta maaf yaa kelinci, 

kayaknya aku nggak bisa 

nerima cintamu, kita ini 

diciptakan berbeda. 

Seharusnya kamu mencintai 

seekor kelinci, bukan mencintai 

seekor kucing seperti aku ini” 

jawab kucing. 

“Tapi aku suka sama kamu. 

Aku mau kamu jadi 

pendamping hidupku! Aku mau 

kamu yang menjadi alasan aku 

bahagia di dunia ini… apakah 

aku salah?!” kelinci jantan itu 

pun mencoba untuk 

memperjuangkan cintanya. 

“Bukannya gitu! Aku juga 

sebenarnya suka sama kamu, 

tapi kita juga harus menyadari 

bahwa kita ini berbeda. Kita 

nggak mungkin bersatu!” 

“Tapi aku nggak mau 

kehilangan kamu! Aku sayang 

banget sama kamu!” isak kelinci. 

“Maafkan aku kelinci… 



kayaknya aku bener-bener 

nggak bisa nerima cinta kamu. 

Kita itu memang ditakdirkan 

bukan untuk bersama. Aku 

berharap kamu bisa ngertiin 

aku, kelinci” kucing itu pun 

mengeluarkan air mata. 

“Baiklah… jika itu yang kamu 

mau. Aku akan mencoba buat 

ngilangin perasaanku ini, aku 

nggak akan maksa kamu lagi 

buat jadi pendamping hidupku” 

kelinci itu pun mencoba untuk 

tetap tegar menerima 

takdirnya. 

“Makasih yaa kelinci, kamu 

sudah ngertiin aku. Dan 

sekarang relakanlah aku pergi. 

Aku ingin mencari pasangan 

hidupku yang sebenernya, 

yang sejenis denganku. Dan 

kamu juga silahkan cari 

pasangan yang sejenis 

denganmu. Semoga kamu 

bahagia dengan pasanganmu 

nanti” kata kucing betina itu 

sambil menahan rasa sedihnya. 

“Baiklah, kalau itu yang 

terbaik… semoga kamu juga 

bahagia dengan pasanganmu 

nanti, selamat tinggal… kucing” 

kelinci itu pun berlari sambil 

meneteskan air mata. Tak 

terkecuali kucing, dia pun 

menangis melihat kepergian 

kelinci yang sebenarnya ia 

cintai. Mereka pun akhirnya 

berpisah dan menjalani hidup 

mereka masing-masing. 

Beberapa bulan kemudian, 

akhirnya kelinci pun 

menemukan pasangan yang 

sejenis dengannya dan mereka 

saling mencintai. 

Tak terkecuali kucing, dia pun 

menemukan pasangan yang 

sejenis dengannya dan hidup 

bahagia. Bahkan, mereka 

sudah mempunyai lima ekor 

anak. 

Namun, dibalik kebahagiaan 

mereka, kelinci dan kucing 

tersebut sebenarnya masih 

saling mencintai. Tetapi 

mereka juga menyadari bahwa 

mereka sudah memiliki 

pasangan satu sama lain. Jadi 

jalan yang terbaik adalah 

mencoba untuk saling 

melupakan dan menjalani 

kehidupan mereka masing-

masing… 

 

  



 

  



Tidak jarang orang di Indonesia 

mengatakan: “Saya malas, saya 

tidak termotivasi!” Saya selalu 

menunda-nunda. Mereka yang 

tidak memliki motivasi, antara lain 

yang tidak melakukan apa-apa, 

bingung mau melakukan apa, 

menunda-nunda sehingga 

pekerjaannya semakin 

menumpuk, bisnisnya 

berantakan, terlalu banyak yang 

tidak diselesaikan. 

Dalam artikel ini Anda akan 

mengenali motivasi dari berbagai 

hal yang bisa membangunnya. 

Kesalahan orang dalam 

membangun motivasi, dan 

bagaimana mempertahankannya. 

Jika kita tidak membangun 

motivasi dengan tepat, maka 

semua hanya sia-sia dan hanya 

bertahan sebentar saja. Dengan 

mengenali Anda memiliki pola 

pikir seperti apa, Anda lebih 

termotivasi karena apa, dan apa 

yang menyalakan api Anda dari 

dalam diri Anda, serta memiliki 

kekuatan dan dorongan untuk 

mempertahankannya, Anda bisa 

menggapai kesuksesan Anda. 

Apa itu Motivasi? 

You miss 100% of the shots you 

don’t take. –Wayne Gretzky 

Anda tidak mendapatkan satu 

hal pun jika Anda tidak 

bertindak. Motivasi adalah 

dorongan dalam diri kita yang 

membuat kita bertindak. 

Motivasi adalah sebuah proses 

yang membuat kita memulai, dan 

motivasi membimbing kita untuk 

melakukan hal yang sesuai 

dengan tujuan tertentu, dan 

mempertahankannya sampai 

tujuan itu tercapai. Seandainya 

Anda ingin membaca artikel ini, 

kemungkinan ada satu atau 

beberapa aspek dalam 

kehidupan Anda yang Anda 

merasa kurang motivasi atau 

kurang bertindak atau banyak 

menunda. 

Jika kita melihat definisi motivasi 

di atas, maka satu hal yang kita 

butuhkan adalah kejelasan. 

Jelas dengan apa yang kita 

inginkan dan jelas bahwa diri kita 

layak untuk mendapatkannya, 

jelas dalam diri bahwa kita bisa 

melakukan sesuatu, merasa 

mampu untuk mencapainya. 

Apa yang menghambat 

seseorang sehingga tidak ada 

motivasi dalam dirinya? 

Pertama tentu kita perlu melihat 

kembali masa kecil kita. Siapa 

yang masa kecilnya, sama sekali 

tidak termotivasi. Pernah lihat 

balita malas-malasan? Kecuali 

dia sakit atau ada kejadian 

traumatis yang meng-imprint 

sebuah program yang 

membuatnya demikian. Nah, 

bagaimana jika si Balita ini 

menginginkan sesuatu? 

Perhatikan, balita ini 

menginginkan sesuatu. Berarti 

dia memiliki tujuan. Bagaimana 

sikapnya? 

Dia akan melakukan apapun 

untuk mendapatkanya, betul? 

Jika dia sudah bisa berbicara, 

dia bisa jadi seorang salesman 

yang sangat luar biasa, saya 

pikir Jordan Belfort pun bisa 

kalah sama anak kecil ini. Balita 

yang sudah bisa bicara akan 

menggunakan segala akalnya 

untuk selalu mendapatkan apa 

yang ia inginkan. Dan dia sangat 

memahami bahwa, seandainya 

orangtuanya berkata tidak, itu 

bukan berarti selamanya tidak. 

Ia akan mencoba dengan cara 

lain, di lain waktu, dan itu 

biasanya tidak sampai lima menit 

sudah mencoba kembali. 

Kebayang situasi itu? Itulah 

motivasi. Dan kabar baiknya, 

Anda semuanya, Saya, setiap 



orang, juga demikian saat kita 

masih kecil dulu. Lalu mengapa 

sekarang hilang? Ini karena satu 

emosi yang mendorong kita 

termotivasi seperti itu sudah 

lenyap, atau paling tidak kecil. 

Apa itu? Rasa ingin tahu. 

Mengapa rasa ingin tahu? 

Karena rasa ingin tahu akan 

membuat semua orang 

melakukan sesuatu untuk 

mengalaminya, mendapatkannya, 

dan menjawab rasa ingin 

tahunya. 

Mengapa hilang? Banyak hal 

yang menyebabkannya, tapi 

kalau bisa disimpulkan, maka itu 

adalah pemrograman yang salah. 

Misalnya saat kita bisa bicara, 

kita selalu bertanya, kenapa ini? 

Kenapa itu? dan orangtua kita 

yang kelelahan mengatakan, 

“Bisa diam ga sih, mama lagi 

capek nih.” Itu salah satunya. 

Salah duanya adalah saat kita 

di sekolah, sekolah adalah satu 

tempat yang membuat kita takut 

salah. Karena kalau salah, 

dihukum, diejek sama teman, 

dapat nilai jelek. Jadi salah 

adalah biang keroknya, supaya 

ga salah, ya gampang, tidak 

melakukan apa-apa. 

Baik, jika sudah terjadi dalam 

diri Anda, maafkanlah orangtua 

Anda, maafkan diri Anda, 

maafkan semua orang yang 

membuat Anda tidak 

termotivasi, tidak berani 

melakukan sesuatu walaupun api 

rasa ingin tahu Anda begitu 

besar dalam diri Anda. Ambil 

tanggung jawab. Ini adalah 

kehidupan Anda. Bukan berarti 

Anda salah, tapi Anda 

bertanggungjawab. Tidak ada 

orang lain di dunia ini yang 

bertanggungjawab atas 

kehidupan Anda kecuali diri 

Anda sendiri. 

Sudah siap mengambil 

tanggungjawab 100%? Ya? 

Great! Sekarang kita 

membahas lebih dalam lagi. 

Dua Bentuk Motivasi 

Ada dua tipe orang kalau kita 

lihat dari cara ia termotivasi. 

Yang pertama adalah ia 

termotivasi kalau ingin mencapai 

sesuatu. Kita menyebut orang 

ini memiliki motivasi mendekati, 

atau moving toward. 

Contohnya, orang termotivasi 

untuk mendapatkan sesuatu, 

mendapatkan pacar misalnya, ia 

akan memikirkan apa yang bisa 

ia lakukan bersama pacarnya – 

nonton, makan bareng misalnya, 

jangan mikir yang bukan-bukan – 

kebahagiaan apa yang bisa ia 

dapatkan kalau dia punya pacar. 

Yang kedua adalah orang yang 

termotivasi jika akan kehilangan 

sesuatu atau akan terjadi 

sesuatu yang tidak diinginkan. 

Ini kita sebut sebagai orang 

yang menjauhi, atau moving 

away. Ia sangat termotivasi jika 

sesuatu yang negatif akan 

terjadi. Misalnya untuk 

mendapatkan pacar, ia berpikir, 

usia, kalau usia begini masih 

belum pacaran malulah, apa kata 

dunia? 

Anda termasuk yang mana? 

Hehe, tapi yang terpenting 

adalah tidak mengkotak-

kotakkan. Dua hal ini ada dalam 

diri kita, jika kita bisa 

memanfaatkan kedua dorongan 

ini dengan baik, tidak ada yang 

bisa menghentikan kita. Karena 

pikiran kita selalu bekerja 

dengan prinsip mencari nikmat 

menghindari sengsara. 

Mencari nikmat artinya kita 

menjalankan motivasi mendekati. 

Menghindari sengsara artinya 

kita menjauhi sesuatu. Secara 



alamiah, manusia akan lebih 

terdorong dari menghindari 

sengsara, salah satu 

penyebabnya adalah karena ia 

tidak mau kehilangan apa yang 

telah ia miliki. 

Gunakan dalam porsi yang 

tepat untuk membangun motivasi 

Anda. Jika Anda lebih 

“Mendekati”, berilah porsi yang 

lebih besar pada alasan 

mengapa Anda perlu mencapai 

tujuan itu, apa kenikmatan dan 

manfaat yang bisa Anda 

dapatkan. Sebaliknya, Jika 

Anda lebih cenderung 

“Menjauhi”, gunakan alasan 

lebih banyak yang menjauhi, apa 

yang bisa diselamatkan, atau 

bisa tidak terjadi jika Anda 

mencapai tujuan itu. 

Membangun Kejelasan dan 

Goal 

Clarity affords focus. – 

Thomas Leonard 

Dalam sebuah situasi kelas, 

seorang guru tiba-tiba meminta 

Badu untuk maju, tanpa alasan 

yang jelas. Tidak tahu guru ini 

maunya apa, untuk apa, dan 

mengapa. Bagaimana sikap 

Badu saat ia “terpaksa” maju? 

(Karena tidak ada pilihan 

baginya untuk tidak maju.) 

Apakah ia termotivasi? Atau 

bingung dan agak malas? 

Tentu kita sepakat yang kedua, 

bingung dan malas. Mengapa? 

Karena dia tidak jelas apa yang 

akan terjadi, apa yang harus ia 

lakukan, dan untuk apa. 

Jika gurunya mengatakan, 

“Badu, Ibu mau kamu 

menunjukkan kepada teman-

teman kamu bagaimana kamu 

menyelesaikan soal yang rumit 

itu.” Berarti di sini sudah ada 

kejelasan. Bagaimana sikap 

Badu? Tentu ia bersemangat, 

ia tahu apa yang harus ia 

lakukan. Walaupun mungkin dia 

malu-malu, tapi dia mau banget. 

Bangga bukan? 

Dalam kehidupan Anda, 

apakah ada orang lain yang bisa 

memberikan Anda kejelasan? 

Ada. Jika Anda mengandalkan 

orang ini, maka Anda akan 

selalu tergantung pada orang 

luar. Bukan diri Anda sendiri. 

Anda akan terbiasa untuk 

didorong dari luar. Bukan dari 

dalam. Apa yang terjadi? Anda 

akan hidup untuk orang yang 

memiliki impian dan motivasi, 

bekerja untuk mewujudkan 

impian orang lain, bukan impian 

Anda sendiri. Atau jika Anda 

kehilangan orang itu, Anda juga 

akan kehilangan motvasi Anda. 

Bangun kejelasan dalam diri 

Anda sendiri. Apakah Anda 

memiliki impian untuk menjadi 

orang hebat, karyawan hebat, 

pengusaha hebat, atau apapun 

juga. Yang penting Anda 

memiliki kejelasan apa yang ingin 

Anda lakukan, apa yang akan 

Anda capai, nilai apa yang 

Anda dapatkan, kontribusi apa 

yang Anda berikan, 

pertumbuhan dalam diri seperti 

apa yang harus terjadi. 

Begitu Anda jelas, mudah sekali 

bagi Anda untuk bergerak. 

Jangan menunda membangun 

kejelasan dalam diri Anda. 

Pola Pikir Bertumbuh atau Pola 

Pikir Mati 

I think anything is possible if you 

have the mindset and the will and 

desire to do it and put the time 

in. – Roger Clemens 

Dalam buku yang berjudul 

Mindset, Carol S. Dweck 

menjelaskan bahwa manusia 

menjalankan kehidupannya 

dengan salah satu dari dua pola 



pikir ini. Apakah dia merasa 

bahwa kehidupannya sudah 

takdir, ia tidak bisa, ia tidak 

berbakat, ia tidak percaya diri, ia 

hanya bisa begitu dan tidak bisa 

seperti orang lain, yang mana ini 

disebut dengan pola pikir mati. 

Ia merasa segala hal di dunia ini 

harga mati. Jika sudah A ya 

akan A selamanya. 

Sedangkan orang yang 

menjalankan kehidupannya 

dengan pola pikir bertumbuh 

adalah ia merasa apapun di 

dunia ini bisa asal ia tahu 

caranya, ia bisa mengembangkan 

dirinya untuk bisa mencapai apa 

yang ia inginkan. Asal ada niat, 

maka apapun bisa dipelajari, 

apapun bisa dicapai. 

Anda termasuk yang mana? Jika 

Anda adalah orang yang 

berpikir segala hal sudah harga 

mati, segeralah kembali ke jalan 

yang benar  

Motivasi Terbesar dalam Diri 

Manusia 

Only those who have learned 

the power of sincere and selfless 

contribution experience life’s 

deepest joy: true fulfillment. – 

Tony Robbins 

Anthony Robbins, salah 

seorang Trainer motivasi 

terbaik di dunia, mungkin yang 

terbaik, mengatakan bahwa 

manusia yang sukses selalu 

terdorong dari dua motivasi ini, 

pertumbuhan dan kontribusi. 

Apa yang bisa membuatnya 

maju, lebih baik, lebih bijak, lebih 

pintar, lebih matang, dan 

kontribusi apa yang bisa ia 

berikan untuk masyarakat dan 

dunia ini. Dorongan ini jauh 

lebih kuat dari apapun di dunia 

ini. Inilah yang bisa membuat 

irang melakukan sesuatu tanpa 

kenal lelah. 

Apa yang mendorong Anda 

dari dalam? Apa kontribusi yang 

ingin Anda berikan untuk 

keluarga, masyarakat, atau 

Indonesia bahkan dunia? Anda 

bisa membuat perbedaan. Anda 

memiliki hal yang luar biasa dalam 

diri Anda. Potensi ini sedang 

menunggu Anda untuk 

memanggilnya. 

Salah satu hal yang pelajari dari 

proses saya menjadi seorang 

pengusaha adalah jangan 

jadikan pengusaha sebagai 

tujuan Anda. Karena Anda 

hanya akan mencari sebuah 

bisnis dan mendirikan atau 

menjalankannya, dan tujuan 

Anda tercapai, lalu Anda akan 

bingung, ke mana bisnis itu akan 

Anda bawa, bagaimana 

menjalankan dan membangunnya 

semakin baik. Mengapa? 

Karena tujuan Anda sudah 

tercapai, pikiran Anda tidak 

jelas lagi Anda mau bagaimana. 

Apa yang perlu Anda lakukan 

adalah milikilah dorongan untuk 

melakukan sebuah kontribusi 

yang bermakna bagi Anda dan 

masyarakat, dan biarkan 

kontribusi itu membimbing Anda 

menjadi pengusaha agar apa 

yang ingin Anda kontribusikan 

bisa tercapai. Misalnya saya 

ingin membangun kebiasaan 

membaca di Indonesia, akhirnya 

muncullah ide yang membuat 

saya membuat tantangan 30 

Hari Membaca, yang tidak 

hanya membangun kebiasaan 

membaca, tapi juga 

menggerakkan perekonomian, 

karena setiap anggota bisa 

merekomendasikan dan 

mendapatkan penghasilan dari 

program ini. 

Dorongan saya untuk bisa 

membuat semua orang yang ingin 

maju dan belajar dari yang  

http://30harimembaca.com/
http://30harimembaca.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



terbaik di mana saja, kapan saja 

dengan biaya yan terjangkau 

membuat saya membangun tim 

untuk bisa mewujudkan program 

Aquarius Learning. 

Banyak orang menyalah artikan 

Mean value dan End value, 

inilah yang membuat orang 

menjalani kehidupannya, sampai 

satu titik, kok cuma begini ya… 

End Value dan Mean Value 

Apa itu Mean value? Mean 

value adalah apa yang perlu kita 

miliki, jadi, kembangankan untuk 

mencapai end value kita. Ini 

adalah cara kita mencapai apa 

yang benar-benar kita inginkan 

dari dalam. Misalnya, menjadi 

lulusan terbaik, itu adalah mean 

value, bukan end value. Menjadi 

pengusaha itu mean value, bukan 

end value. Untuk apa Anda jadi 

pengusaha atau lulusan terbaik? 

Agar Anda bisa berkontribusi. 

Agar Anda bisa 

membahagiakan orangtua dan 

bisa melakukan perbedaan 

dalam kehidupan keluarga, dan 

kehidupan orang lain yang 

terinspirasi oleh Anda misalnya, 

adalah end value. 

End value adalah hasil akhir 

yang kita inginkan. Jika kita 

salah mengejar, maka kita pada 

akhirnya akan merasa semua 

yang Anda lakukan sia-sia saja. 

Keliru membedakan dua hal ini 

membuat kita tidak bahagia. 

Misalnya seorang pengusaha 

memiliki end value untuk memiliki 

waktu dengan kuantitas dan 

kualitas yang baik bagi 

keluarganya. Lalu ia dalam 

tahap di mana bisnisnya 

membutuhkan banyak pikiran 

dan kerja fisik dan menghabiskan 

banyak waktu di kantor. 

Pengusaha ini akan terjebak 

dalam mean value bukan end 

value, jika tidak membagi 

waktunya dengan baik dan 

harmonis. 

Willpower: Kunci Sukses 

“Strength does not come from 

physical capacity. It comes from 

an indomitable will.” – Mahatma 

Gandhi 

Sudah merupakan hal yang 

tidak bisa kita hindari bahwa 

lingkungan kita lebih banyak 

negatifnya. Banyak pencuri 

impian, yang mengatakan Anda 

tidak bisa, mengkritik Anda, 

membuat Anda tidak termotivasi 

lagi. Kecenderungan dalam diri 

kita juga demikian. Manusia 

sudah cenderung melakukan hal 

yang mudah dan cepat dapat 

hasil. Mau nyaman, langsung 

malas-malasan di rumah dan 

tidak bekerja adalah salah 

satunya. 

Daripada melakukan hal yang 

benar-benar dibutuhkan agar ia 

bisa nyaman dengan lebih baik, 

menyelesaikan semua 

permasalahan dan mencapai 

tujuannya, kita lebih cenderung 

mencari hal yang gampang 

dilakukan. Sekali lagi, ini 

dibutuhkan kejelasan apa yang 

benar-benar Anda inginkan. 

Tapi bagaimana menghadapi 

semua tantangan itu? Anda 

memerlukan tekad kuat. 

Memerlukan willpower. Dengan 

tekad, Anda bisa mengatasi 

semua hal yang menjadi 

tantangan Anda. Untuk 

membangun kebiasaan Anda. 

Untuk bisa mengatakan mana 

yang harus Anda lakukan dan 

mana yang tidak perlu Anda 

lakukan. Untuk memilih mana 

yang bisa membangun 

kehidupan Anda dan 

mempertahankannya sampai 

satu titik itu menjadi kebiasaan, 

dan Anda tidak memerlukan 



willpower ini lagi untuk 

menjalakan kebiasaan itu. 

Willpower Anda bisa digunakan 

untuk membangun kebiasaan lain 

yang akan mengembangkan dan 

membuat Anda bisa memberikan 

kontribusi yang lebih besar. 

Willpower kita dalam sehari ada 

batasnya. Jika kita menghadapi 

banyak tantangan dan pemikiran 

yang menguras willpower ini, di 

akhir hari, kita akan mudah 

tergoda untuk melakukan hal 

yang tidak semestinya kita 

lakukan. Willpower bisa 

membuat kita mengendalikan diri 

dengan lebih baik. Memilih 

apakah harus marah atau melihat 

sudut pandang lain lebih bijak. 

Willpower yang sangat terbatas 

ini perlu digunakan untuk 

melakukan hal yang tepat di pagi 

hari, sehingga Anda tidak saja 

menggunakannya dengan 

efektif, tapi bahkan 

menambahkan willpower ini 

semakin banyak karena Anda 

merasa sukses, merasa 

produktif, merasa meraih 

kemenangan. Walaupun itu 

adalah kemenangan kecil. 

 

20 Hal yang Perlu Dilakukan 

untuk Selalu Termotivasi 

1. Catat perkembangan 

Anda. semakin kita 

mengetahui sampai di mana 

kita, apa perkembangan 

yang sudah kita hasilkan, 

maka semakin motivasi diri 

kita meningkat. Sekali lagi, 

kejelasan membangun 

motivasi. Perkembangan 

yang Anda catat juga 

merupakan perkembangan 

yang positif, karena Anda 

perlu melihat hasilnya. 

Bandingkan dengan tujuan 

akhir Anda. 

2. Tahan diri Anda. Banyak 

orang yang sangat 

termotivasi melakukan 

sesuatu dan langsung jor-

joran melakukannya. 

Misalnya fitness, hari 

pertama fitness langsung 

kerja keras dan akhirnya 

kelelahan, besok tidak mau 

melakukannya lagi.Ini adalah 

pendekatan yang salah. 

Mulailah langkah demi 

langkah, buat jadi 

kebiasaan. Berhentilah saat 

Anda merasakan 

kenikmatan. Karena itu akan 

membuat Anda kembali dan 

kembali lagi. 

3. Berkumpulah dengan orang 

yang membangun motivasi 

Anda. Baik online maupun 

offline, berkumpulah dengan 

mereka agar Anda bisa 

belajar dan melihat 

perkembangan mereka. 

4. Letakkan gambar yang 

mewakili impian Anda di 

tempat-tempat yang bisa 

Anda lihat dengan mudah. 

Di meja kerja Anda, di 

kulkas, di mobil Anda. Apa 

yang Anda fokuskan akan 

menarik perhatian Anda 

untuk mencari cara 

melakukan hal yang tepat 

untuk mencapainya. 

5. Carilah partner kerja atau 

seseorang yang juga sedang 

termotivasi mengejar 

sesuatu. Jadikan partner ini 

pemanas satu sama lain. Ia 

akan membantu Anda 

membangun motivasi diri 

Anda. 

6. Mulailah. Anda tidak perlu 

bisa melihat semua 

perjalanan sampai tujuan 

untuk mulai melangkah. 

Bayangkan seperti mobil di 

malam hari. Sama seperti 

lampu mobil saat berjalan di 



malam hari, mungkin Anda 

hanya bisa melihat jarak 10 

meter ke depan, majulah, 

mulailah, dan Anda akan 

melihat 10 meter yang lebih 

jauh. Anda akan tahu apa 

yang harus dilakukan 

selanjutnya.Anda tidak 

perlu melihat keseluruhan 

tangga untuk mulai ambil 

langkah pertama Anda. 

Diam saja sambil menunggu 

melihat semua proses akan 

membuat Anda suatu hari 

mengatakan, sayang ya, 

orang lain sudah duluan. 

Mungkin Anda duluan 

menyadari hal itu, tapi Anda 

menunggu, dia tidak. 

7. Jadikan kegiatan itu 

menyenangkan. Berikan 

makna dalam kegiatan 

Anda. Salah satu hal yang 

membuat kita menunda dan 

tidak memiliki motivasi untuk 

menjalankannya adalah kita 

merasa kegiatan itu sulit dan 

membosankan. Berikan 

makna dan kesenangan di 

dalamnya. 

8. Bersabar. Segala hal 

membutuhkan waktu untuk 

terwujud. Jika Anda 

memaksakan diri Anda 

hanya membuang energi dan 

membuat prosesnya jelek, 

dan hasilnya tidak sesuai 

keinginan Anda. 

Bayangkan jika Anda tidak 

sabar dan membelah 

kepompong sebelum 

masanya tiba, Anda tidak 

akan melihat kupu-kupu 

yang indah. 

9. Pecahkan menjadi langkah 

kecil. Tujuan kita mungkin 

sangat besar dan berpikir 

untuk langsung 

mencapainya bisa jadi 

menjatuhkan mental dan 

motivasi, jadikan langkah-

langkah kecil sehingga 

Anda bisa membuat 

kemajuan. Perasaan 

membuat kemajuan jauh 

lebih bermakna dari pada 

merasa tidak ada kemajuan 

karena patokan gol nya 

terlalu jauh dan terlalu 

besar. 

10. Berikan Anda 

penghargaan, sesering 

mungkin. Seperti misalnya, 

Anda menyelesaikan satu 

gol kecil. Berikan Anda 

pujian atau sesuatu yang 

tentu harus sebanding 

dengan apa yang sudah 

Anda lakukan. Jangan baru 

lari satu kilo 

penghargaannya jalan-jalan 

ke Bali seminggu. Ga 

masuklah. hahaha 

11. Carilah Inspirasi. Memang 

inspirasi terbaik adalah dari 

dalam diri. Namun, kita juga 

memerlukan dari luar. Bukan 

sebagai sumber utama, 

namun sebagai penambah 

yang bisa memanasi mental 

dan motivasi kita, dan 

merasa jika orang itu bisa 

Anda juga bisa. 

12. Belajar dan terus 

bertumbuh. John C. 

Maxwell mengatakan alasan 

mengapa ada jeda waktu 

antara Anda sekarang 

dengan tujuan Anda adalah 

karena Anda harus 

bertumbuh untuk bisa 

menerima dan mewujudkan 

goal itu dalam diri Anda. 

Ambil kelas. Sewa seorang 

pelatih. Baca buku yang 

banyak. Karena ketika kita 

tahu dan paham, tindakan 

kita akan semakin baik dan 

efektif. 

13. Memiliki alasan yang kuat. 

Tuliskan dan pastikan ini 

adalah end value, bukan 

mean value. Anda akan 

lebih termotivasi jika Anda 

mengetahui end value 



Anda. Dan pastikan Anda 

selalu bisa melihat dan 

mengingatnya. 

14. Sadari dorongan yang 

membuat Anda ingin 

berhenti, dan bersiaplah 

menghadapinya. Ini 

dorongan alamiah. 

Bersiaplah, jika tidak, 

Anda mungkin kalah dan 

berhenti melakukan apa 

yang menjadi motivasi awal 

Anda. 

15. Buat aturan untuk tidak 

pernah melompati 2 hari 

tanpa melakukan apa yang 

harus dilakukan untuk 

mencapai goal Anda, untuk 

membangun kebiasaan. 

Karena akan membutuhkan 

willpower yang lebih besar 

untuk memulai kembali. 

Bangun momentum, dan 

semuanya akan semakin 

mudah. 

16. Bayangkan goal Anda. 

Masukkan semua perasaan 

Anda dalam visualisasi 

Anda. Perasaan adalah 

katalis yang bisa membakar 

motivasi. Lakukan setiap 

hari, 5 sampai 10 menit 

sehari, baik mean value 

maupun end value. 

17. Catatlah semua 

perkembangan Anda, 

sudah sampai sejauh 

apa,  pembelajaran apa yang 

Anda dapatkan, kesalahan 

apa yang telah Anda 

lakukan, apa yang bisa 

Anda lakukan untuk 

meningkatkannya. 

18. Berkompetisi dengan 

positif dalam lingkungan 

kerja Anda. Anda bisa juga 

melakukannya dengan 

partner Anda. 

19. Buatlah komitmen publik. 

Katakan pada orang lain 

apa yang ingin Anda 

lakukan. Motivasi tidak akan 

pernah bertahan lama tanpa 

komitmen. Dan komitmen 

publik adalah yang terkuat, 

karena Anda tidak mau malu 

tidak bisa melakukannya. 

20. Selalu melihat hal yang 

baik. Bukan berarti secara 

buta berpikir positif, tapi 

selalu mempertahankan 

pikiran dan tubuh yang 

positif, Anda 

memerlukannya untuk 

menghadapi semua 

tantangan yang menguji, 

apakah Anda layak 

mencapai impian Anda. 

Itulah hal-hal yang perlu Anda 

ketahui, buat dan jalankan agar 

motivasi diri Anda selalu pada 

level atas.  
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