
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aktu terus berjalan, terus 

berputar membawa kita yang 

muslim kembali ke pintu 

gerbang bulan penuh rahmat kebaikan 

yang berlipat, ya sebentar lagi kita 

memasuki bulan suci Ramadhan, sebuah 

bulan yang membuat semua orang 

“mendadak” menjadi baik, kenapa saya 

katakan mendadak, sebab pada bulan itu 

memang penuh dengan vibrasi yang baik, 

yang biasanya marah menjadi mengerem 

marahnya, yang suka makan menjadi 

mengerem makannya, yang jarang 

bersedekah kepada orang menjadi lebih 

sering bersedekah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Masjid juga mendadak ramai, berjemaah 

mendadak juga ramai. 

Tapi itulah kebaikan bulan 

Ramadhan, meskipun terlihat mendadak 

tapi biarlah mereka menjadi lebih baik 

dalam satu bulan ini. Biarlah dalam satu 

bulan itu penuh dengan kebaikan dimana-

dimana,penuh dengan berbagi sedekah, 

penuh dengan shalat berjamaah. Karena 

bulan itu adalah bulan penuh kebahagiaan 

maka harus disambut dengan rasa 

bahagia. Maka itu diri kita harus 

dipersiapkan sebaiknya dalam memasuki 

W 

Firman Pratama, S.T, M.T (Pakar Pikiran) 

Bulan “Training”  

untuk Menjadi  

Insan Mulia Seutuhnya 

 
Bagi sahabat Muslim,Selamat Menikmati Bulan Penuh Bimbingan dan 

Penuh Kebaikan, Maksimalkan Segala Kebaikan di bulan Suci ini 
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bulan penuh “mendadak” itu agar bisa 

mengambil manfaat sebesar-besarnya…:) 

 

Setidaknya ada lima hal yang harus 

kita persiapkan untuk memasuki bulan suci 

Ramadhan agar kita bisa mengambil 

manfaat sebesar-besarnya, rugi lho jika 

dalam satu bulan itu kita tidak mendapat 

apa-apa, karena disaat bulan itu 

gelombang yang terpancar dan tersebar di 

sekitar kita adalah gelombang kebaikan, 

dan Allah menjanjikan berlipat kebaikan 

dalam satu bulan tersebut, bahkan sampai 

ada kebaikan yang senilai dengan 1000 

bulan. 

Ada lima hal yang perlu kita 

persiapkan menjelang bulan suci 

Ramadhan, agar kita bisa meraih kebaikan 

dalam hidup agar dapat menikmati sebuah 

transformasi diri. Saya mulai ya, untuk lima 

hal itu. Oke..pastikan anda benar-benar 

mempersiapkan lho ya.. 

Pertama, persiapkan NIAT, dalam hal ini 

yang saya maksudkan adalah apa niat 

anda untuk bulan suci Ramadhan tahun 

ini, dalam kata lain apa yang akan anda 

lakukan di bulan Ramadhan, itulah makna 

NIAT. Bukan hanya bicara dalam hati 

“saya berniat puasa……(dst)”, tetapi 

sekarang anda ambil selembar kertas dan 

bolpoin lalu tuliskan 5 hal yang akan anda 

lakukan dalam bulan Ramadhan. Tuliskan 

niat itu dengan jelas ya, misal..”Mau 

mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 2x”, 

“Mau bersedekah ke panti asuhan 

sebanyak 1juta”. Oke…sudah paham, 

ditulis ya.. 

Kedua, persiapkan ALAT, kenapa saya 

katakan persiapkan ALAT? dalam hal ini 

misalnya, kita ingin berjemaah tarawih 

setiap hari maka kita butuh alat, yaitu baju 

busana muslim, sajadah, sarung, dan yang 

perlu lagi kita persiapkan adalah Al-Quran. 

Karena itu adalah alat, bagaimana kita 

bisa meniatkan diri untuk mengkhatamkan 

Al-Quran sementara Alatnya tidak ada. 

Maka dari itu sekarang cobalah cek lagi 

alat-alat tersebut, mungkin alat itu selama 

ini tidak ada sentuh :), saatnya anda mulai 

Edisi Juni 2015 -2 



 
 

memeriksanya, jika sudah jelek dan rusak 

maka anda bisa menggantinya. 

Ketiga, persiapkan kesehatan 

FISIK, fisik yang sehat diperlukan untuk 

kita menjalankan puasa di bulan suci nanti 

lho, bagi anda yang tidak terbiasa puasa 

sunnah maka tentu fisik anda pasti merasa 

kaget, sebab jam makan akan diubah, 

yang biasanya sarapan pukul 07-09, 

selama puasa akan diubah menjadi jam 

02-04 pagi, dan makan siang yang 

biasanya jam 12-2 siang akan dihilangkan 

dan dipindah ke jam 18.00. Perubahan ini 

pasti membuat fisik kita kaget. Maka 

mulailah untuk mempersiapkan fisik 

dengan mengurangi makan anda sedikit-

demi sedikit ya. 

Keempat, persiapkan kesehatan 

PSIKIS, jika fisik sudah sehat maka 

persiapkan juga psikis anda, jiwa anda, 

sebab dalam bulan suci Ramadhan, fisik 

dan psikis akan sama-sama diuji, fisik diuji 

dengan lapar dan haus, sedangkan psikis 

akan diuji dengan emosi marah, sakit hati, 

iri, nafsu. Maka dari itu agar tidak terlalu 

berat,mulai sekarang latih ya psikis anda 

agar bisa dikontrol. Psikis ini secara detail 

saya katakan pikiran bawah sadar, maka 

latihlah pikiran bawah sadar anda agar 

benar-benar mensupport anda puasa, cara 

melatih pikiran bawah sadar yang dengan 

metode AMC (alpha mind control) :) 

Kelima, persiapkan kecukupan DANA, 

dalam bulan puasa kita memerlukan dana 

tambahan, untuk bersedekah lebih, untuk 

berbagi, untuk berbuka puasa, makan 

sahur. Sebab sebulan ini, makanan butuh 

benar-benar bergizi agar fisik kita kuat 

menjalani ibadah-ibadah dalam bulan 

Ramadhan, dan justru dengan 

mempersiapkan dana berlebih kita bisa 

berbagi kepada sesama, sebab kebaikan 

dalam bulan Ramadhan berlipat nilainya. 

Lima hal diatas, saya rancang untuk 

memudahkan anda memasuki bulan suci 

Ramadhan yang sebentar lagi dalam 

hitungan hari kita nikmati kebaikannya. 

Dengan anda melakukan persiapan 

tersebut, maka pastilah Ramadhan kali ini 

jauh lebih berarti daripada tahun lalu. 

Akhirnya mari kita sambut bulan 

Ramadhan dengan penuh persiapan diri 

agar bisa meraih sebanyak-banyaknya 

kebaikan. Marhaban ya Ramadhan… 
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aktu berjalan terasa cepat ya, 

rasanya baru beberapa 

minggu lewat dari Idul Fitri 

1435 H, eh sekarang sudah memasuki 

bulan Ramadhan lagi di 1436 H. Bulan 

Ramadhan, adalah sebuah bulan dimana 

diwajibkan bagi umat Islam di seluruh 

dunia untuk melakukan ibadah Puasa dan 

ibadah pendukung lainnya. Dalam bulan 

ini diberikan sebuah hadiah, diberikan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

banyak ganjaran, diberikan berlipat ganda 

kebaikan. Bulan ini sengaja dibuat untuk 

memberikan kesempatan kepada umat 

Islam agar sejenak mengurangi aktivitas 

kehidupan yang sering dilakukan dalam 11 

bulan, dan meningkatkan aktivitas ibadah, 

segala apapun bentuk untuk mendekatkan 

diri kepada ALLAH, Tuhan Semesta Alam. 

Dalam 1 bulan, diberikan banyak 

kebaikan, yang kecil diberikan nilai yang 

besar. Bahkan dikatakan bahwa Setan-

W 
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setan dibelenggu rantai, sehingga kalau 

dalm 1 bulan ini ada manusia yang berbuat 

jahat ya itulah setan yang tidak kebagian 

rantai hehe.. 

Bulan Ramadhan, bulan yang 

ditunggu oleh semua umat Islam. Saya 

sempat iseng 

bertanya ke 

sepuluh 

orang rekan2 

kerja saya di 

kantor 

(survey kecil-

kecilan), 

kalau survey 

yang ilmiah 

minimal harus 

30 orang. 

Dari sepuluh 

orang itu, saya bertanya dengan gaya 

yang santai sambil bercanda, karena saya 

ingin mereka menjawab dengan spontan, 

karena jawaban spontan itu adalah 

jawaban dari hati, alias jawaban dari 

pikiran bawah sadarnya.  

Sehingga tidak ada waktu untuk 

berpikir merangkai kalimat lain melalui 

logikanya. Cara mudah untuk melihat 

apakah itu jawaban dari hati atau ngga, 

adalah lihat spontanitasnya. Ketika 

menjawabnya dengan cepat dan spontan 

maka itulah isi dari hatinya, kalau masih 

menjawab dengan ee..ee…itu artinya 

sedang merangkai kalimat…:):) 

Pertanyaan yang saya ajukan 

kepada 10 orang rekan saya adalah, 

“sebentar lagi 

puasa ya, apa 

yang kamu 

rasakan?” 

Tiga orang 

menjawab, 

“seneng lah, 

namanya juga 

puasa, bisa 

ngumpul 

untuk buka 

puasa”. Lalu 4 

orang yang 

lainnya menjawab “asik, banyak makanan 

yang enak2 kalau sore, hehe”. Sisanya 

yang 3 orang menjawab ” alhamdulillah, 

masih bisa puasa lagi, bisa mengajari anak 

untuk puasa dan belajar agama” 

Itu jawaban spontan ya, ketika saya 

bertanya disaat lagi ngumpul2, mereka 

menjawabnya dengan bercanda juga. 

Walaupun bercanda, tapi saya paham 

benar kalau jawaban itu adalah dari 

hatinya hehe..Bagaimana dengan anda?  
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Jika menjawab pertanyaan yang 

sama dari saya itu. Jawaban spontan yang 

keluar di hati, itulah jawaban tulus dan 

sebenarnya. Kalau jawabnnya masih 

seputar enaknya buka puasa, masih 

sebatas bisa kumpul-kumpul, masih 

sebatas untuk mengajari anak, masih 

sebatas untuk diet malah karena puasa 

dsb yang terbatas kepada urusan diri 

sendiri mungkin anda perlu memberikan 

sugesti lain kepada diri anda, agar puasa 

Ramadhan kali ini jauh lebih berkah dan 

bermakna. Karena bulan Ramadhan, 

benar-benar sangat istimewa bahkan 

dikatakan nilai satu bulan Ramdhan sama 

dengan seribu bulan.Subhanallah. 

Sugesti pertama, 

Katakan kepada diri anda..”Kalau pas 

bulan ramadhan ini tiba-tiba ALLAH 

mengambil nyawaku, gimana ya?diriku 

kita maksimalkan ibadah yuk bulan ini 

mumpung masih diberi nafas oleh ALLAH, 

mumpung masih diberik tenaga oleh 

ALLAH, mumpung masih diberi detak 

jantung oleh ALLAH. Aku berjanji 

sebenar2nya, bulan puasa kali ini 

ibadahku harus meningkat 2 kali lipat dari 

biasanya, karena pasti nilainya 2000x 

lipat” 

Sugesti kedua, 

Katakan kepada diri anda..”Aku menyadari 

kalau di bulan puasa sebelumnya, aku 

kurang maksimal, masih kadang sering 

bersikap yang salah, masih membicarakan 

orang lain, puasaku belum maksimal, 

karena itu aq mau memaafkan diriku yang 

belum maksimal dulu, aq maafkan lahir 

bathin kamu wahai diriku, dan kita masuki 

bulan Ramadhan tahun ini dengan penuh 

niat baik, karena aq sangat tahu bulan ini 

begitu berlimpah keberkahan.” 

Sugesti ketiga, 

Katakan kepada diri anda..”Puasa tahun 

ini, aku hanya ingin dekat dengan ALLAH, 

aq menyadari di 11 bulan kemarin begitu 

jauh dengan ALLAH, lebih sibuk untuk 

mengurusi dunia, bahkan lupa kalau punya 

ALLAH, hmm..maafkan aku ya RABB, 

maafkan aku..aku mau dalam Ramadhan 

tahun ini, benar-benar mendekat kepada-

MU, bantu aku ya RABB untuk mendekat 

kepada-MU, izinkan aku mendekat 

kepada-MU” 

Sugesti keempat, 

Katakan kepada diri anda..”aku tidak tahu 

sampai berapa usiaku,kalau ramadhan 

tahun ini adalah ramadhan terakhirku, 
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maka bantu aku ya ALLAH, aku sangat 

bersyukur masih Engkau pertemukan 

dengan Ramadhanmu tahun ini. Ayo 

semua bagian dalam diriku, kalian harus 

menikmati bulan Ramadhan tahun ini, 

karena ALLAH menjanjikan kesucian 

seperti bayi kalau kita semua selesai 

melewati bulan Ramadhan ini dengan 

penuh ketenangan dan keikhlasan” 

Sugesti kelima, 

Katakan kepada diri anda..”aku hanya bisa 

mensugesti diri ini agar merasakan bulan 

Ramadhan dengan makna sebenarnya, 

semua kalimat-kalimat tadi aq rangkai 

untuk memberikan kesenangan, 

kebahagiaan kepada diriku memasuki 

bulan Ramadhan,  

 

 

 

 

 

 

 

aku sangat senang, aku sangat bersyukur, 

ketika bulan Ramadhan ini bisa 

mengisinya dengan segala kebaikan, 

dengan segala peningkatan ibadah. Aku 

berjanji demi kebaikanku sendiri”. 

Memasuki bulan Ramadhan, memasuki 

sebuah keistimewaan yang luar biasa, 

sama nilainya dengan 1000 bulan. Kita 

mulai dari diri masing-masing, menyiapkan 

diri, menyiapkan hati untuk melangkah 

dengan penuh ikhlas dan penuh 

ketenangan. Selamat Memasuki Bulan 

Ramadhan Sahabat semua..ALLAH sudah 

memberikan fasilitas yang begitu istimewa 

ini, kita yang memustuskan untuk 

memanfaatkan sebaik-baiknya. 
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Kadang banyak orang belum 

memahami tentang dirinya, tentang 

bagaimana mengontrol diri yang 

sepenuhnya. Banyak orang terkadang 

berusaha mengontrol orang lain, 

berusaha mengubah orang lain. 

Padahal ada sesuatu yang harus 

dikontrol dulu sebelum mengontrol 

orang lain, ada sesuatu yang harus 

diubah dulu sebelum mengubah orang 

lain. Apakah sesuatu itu? Yaitu  diri 

kita sendiri. Sebelum mengontrol 

orang lain maka mulailah untuk 

mengontrol diri kita sendiri  

Semua yang terjadi di luar diri 

sebenarnya karena diri kita sendiri, 

semua yang kita temui adalah hasil 

tarikan diri sendiri. Mulai mengenal 

diri, mulai mengontrol diri itulah kunci 

dalam menjalani kehidupan ini. Ketika 

anda sudah melewati mengenal diri 

dan mengontrol diri maka barulah 

anda harus percaya kepada diri 

sendiri. Percayalah kepada diri anda, 

kalau bukan kita sendiri yang percaya 

kepada diri kita, lantas siapa? Percaya  

diri artinya memberikan kepercayaan 

penuh kepada diri ini 
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Orang Yunani Kuno mengatakan, : 

“ Manusia, kenalilah dirimu sendiri.” Saat 

mempelajari diri Anda, Anda akan melihat 

bahwa tubuh Anda terdiri atas empat 

bagian: Tubuh fisik, sisi emosional, 

intelektual, dan sisi spiritual. 

Anda menemukan artikel ini untuk 

mendisiplinkan diri Anda agar sisi-sisi 

intelektual, emosional, dan fisik Anda 

sepenuhnya selaras, terkendali, dan 

terarah sesuai dengan cara-cara Tuhan. 

Tubuh fisik Anda tidak mempunyai inisiatif 

sendiri, tidak memiliki kecerdasan dengan 

kesadaran sendiri, serta tidak memiliki 

kehendak di dalam dan untuk dirinya 

sendiri. Tubuh Anda sepenuhnya 

bergantung pada perintah atau tekad 

Anda. Anggaplah tubuh Anda sebuah 

kaset hebat dimana Anda memainkan 

semua emosi dan kepercayaan Anda. 

Sebagai kaset, dimana segala macam 

kesan dibuat, tubuh Anda akan dengan 

patuh merekam semua konsep yang 

teresapi dan tidak menyimpang darinya; 

karena itu, Anda bisa memasukan melodi 

kasih dan keindahan, atau melodi duka 

dan kesedihan. 

Sakit hati, ceburu, benci, amarah, dan 

melankonia di ekspresikan di dalam tubuh 

sebagai beragam penyakit. Setelah Anda 

belajar mengendalikan sisi mental dan 

emosional, Anda akan menjadi saluran 

bagi Tuhan, maka Anda akan 

membebaskan kemegahan yang 

terpenjara di dalam diri Anda. 

Dewasa Secara Emosional 

Pikirkan ini sebentar: Anda tidak  bisa 

membeli tubuh yang sehat bahkan dengan 

semua uang di dunia, tetapi Anda bisa 

mendapatkan kesehatan melalui kekayaan 

pikiran, seperti pemikiran-pemikiran 

damai, harmoni, dan kesehatan yang 

sempurna. 

Sangat penting bagi Anda untuk 

mengendalikan emosi jika Anda ingin 

menjadi dewasa secara emosional dan 

spiritual. Anda dianggap dewasa secara 
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emosional ketika Anda melepaskan 

perasaan Anda secara konstruktif dan 

harmonis. Jika Anda tidak mendisiplinkan 

atau mengikat emosi Anda, Anda 

dianggap tidak dewasa secara emosional 

dan belum matang, walaupun secara 

kronologis Anda mungkin berusia lima 

puluh tahun. 

Mendapatkan Konsep Diri yang Tepat 

Gangguan terbesar adalah gagasan sesat 

yang mengendalikan pikiran Anda dan 

menahan Anda di dalam perbudakan. 

Gagasan-gagasan yang Anda miliki 

tentang diri Anda membangkitkan emosi-

emosi tertentu di dalam diri Anda. Secara 

psikologis, emosi mengendalikan tindakan 

Anda untuk kebaikan atau kejahatan di 

sepanjang jalan kehidupan. 

Jika Anda dipenuhi sakit hati atau dendam 

kepada seseorang atau dipenuhi dengan 

dendam, emosi-emosi ini 

akanmendesakkan pengaruh jahat pada 

diri Anda dan akan mengatur semua 

tindakan Anda dengan cara yang jauh 

berbeda dari apa yang mungkin benar-

benar Anda inginkan. Ketika Anda ingin 

bersikap bersahabat, sopan, dan ramah, 

Anda akan bersikap buruk, sinis, dan pahit. 

Ketika Anda ingin menjadi sehat, berhasil, 

dan sejahtera di dalam hidup, Anda akan 

melihat bagaimana semuanya berjalan 

dengan buruk. 

Anda yang membaca tulisan ini menyadari 

kapasitas Anda untuk memmilih konsep 

kedamaian dan niat baik. Dengan tulus, 

terimalah gagasan kedamaian dan kasih di 

dalam pikiran Anda, dan Anda akan diatur, 

dikendalikan, serta dituntun sesuai dengan 

gagasan itu. 

Mengatasi Depresi 

Seorang ibu, yang telah kehilangan anak 

semata wayangnya, diserang rasa duka 

yang mendalam. Ia begitu sedih hinnga 

dukanya memengaruhi penglihatannya. 

Selain itu, menderita migrain. Ia sampai 

mengalami depresi dan melankolia yang 

hebat. Wanita ini adalah mantan perawat, 

karena itu saya menyarankan untuk pergi 

ke sebuah rumah sakit dan menawarkan 

jasanya di bangsal anak-anak. Ia 

mengikuti saran saya, dan saat 

meluangkan waktunya di sebuah rumah 

sakit lokal, ia mulai mencurahkan kasih 

kepada anak-anak; ia memanjakan, 

merawat, serta menyuapi mereka. 

Kasihnya tidak lagi terpendam di dalam 

dirinya; ia kembali memiliki seseorang 

yang memerlukannya, dan ia mulai 
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melepaskan emosi kasih melalui saluran-

saluran yang konstruktif. 

Ia mempraktikan apa yang dinamakan “ 

sublimasi” dengan mengalihkan energi 

yang terkurung di 

dalam pikiran bawah 

sadarnya dalam cara-

cara ilahi. Dengan 

begitu ia mengeluarkan 

semua racun yang 

tersimpan di dalam 

pikirannya, dan ia 

bersukacita, bahagia, 

berseri-seri serta 

bebas. 

Andalah yang bisa mengendalikan emosi 

yang tersimpan di dalam diri 

sendiri…kenali diri anda, kenali emosi-

emosinya dan mulailah untuk 

mengendalikannya. 

Seringkali jika saya bertemu banyak orang 

“awam”, dan mereka bertanya apakah 

profesi saya, respon mereka akan jawaban 

saya yang umum adalah “o..o.. motivator 

ya? Supaya PD (percaya diri)…seperti…” 

Sekarang ini banyak sekali training yang 

memberitahu cara-cara menjadi kaya, dan 

banyak sekali respon setelah ikut 

workshopnya, merasa tertipu, atau 

caranya tidak mungkin, atau malah tidak 

action, Cuma untuk tahu saja.  

Pertanyaannya, apakah workshop 

tersebut mengajarkan 

sesuatu yang berguna? 

TENTU SAJA!!. Karena cara-

cara mereka sudah pernah 

dilakukan dan bisa. Dan saya 

termasuk selah satu yang 

pernah ikuti, pernah praktek, 

dan merubah hidup keluarga 

saya bagaikan bumi dan 

langit. Namun, masih banyak 

juga, rekan-rekan yang 

setelah ikut workshop, masih 

“begitu-begitu” saja, atau “begini-begini” 

saja. 

Apa yang membedakan ? 

Jawabnya, “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. 
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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, 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 
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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 itu membuat  

seseorang untuk action  

lebih dari orang umumnya. 
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eharian tadi memberikan materi 

Hipnosis kepada dua orang yang 

maunya privat berdua, karena 

mereka adalah pemilik dari sebuah 

perusahaan, jadi lebih nyaman privat saja. 

Program yang diambil sih 2 hari, yaitu hari 

ini Hipnosis, besok nya AMC (Alpha Mind 

Control). Saat saya memberikan 

penjelasan bahwa Hipnosis atau Hipnotis 

itu terjadi karena ada ijin atau ada 

kemauan dari orang yang dihipnosis, 

mereka bertanya. “lho terus gimana cara 

minta ijinnya mas?terus apa alasan yang 

kita berikan kepada orang tersebut agar 

mau dihipnotis?, mana ada orang mau 

dihipnotis mas?”.  Pertanyaan ini memang 

banyak muncul ketika saya menjelaskan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tentang materi hipnosis. Karena memang 

kenyataanya hipnotis itu terjadi kalau 

diijinkan oleh orangnnya kok, aliasnya 

orangnya mau dihipnotis. 

Saya ambil contoh, kalau anda pergi 

mendatangi seorang dokter yang sudah 

senior dan sudah bergelar profesor di 

bidang penyakit yang anda alami, lalu 

anda diperiksa sebentar oleh profesor itu, 

kemudian dia berkata kepada anda “mau 

sembuh? kalau mau sembuh, obat ini 

diminum, 2 minggu ini berhenti makan 

asin, berhenti makan manis, 2 minggu aja 

ditahan untuk makan manis dan asin ya, 

tawar aja dulu ya, ngerti?”  

S 
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Anda pun dengan cepat 

menjawab…sambil menganggukkan 

kepala, “Ya dok, saya mau sembuh, saya 

ngerti” 

Perhatikan ya, kalimat dari profesor itu 

adalah sebuah kalimat sugesti yang 

menghipnotis pasiennya, atau 

menghipnotis anda. Kalau anda 

mengatakan tidak mau ya tidak akan anda 

minum obat dan menahan makan 

manis,asin. Benar kan? 

 

Artinya hak sepenuhnya ada di tangan 

orang yang mau anda hipnotis, kalau 

orang yang mau dihipnotis itu tidak mau 

maka tidak akan terjadi. Hmm..Tetapi 

apakah dialog profesor tadi ada kata-kata 

“kamu mau ya saya 

hipnotis?”…hehe…tidak ada kan? 

Sebab kalau profesornya menawari 

dengan kalimat itu, maka anda pasti sudah 

kabur dari ruang prakteknya. hehehe.. 

Ada lima alasan yang bisa kita gunakan 

agar orang lain mau dihipnotis oleh kita 

dengan mudah, berikut saya bagikan 

kepada anda.. 

Pertama, hindari untuk mengatakan 

bahwa “saya mau menghipnotis kamu”. 

Sebab tidak ada satu orang pun yang mau 

ketika anda tawari seperti ini, Kenapa? 

sebab ketika mendengar kata-kata 

hipnotis maka pasti orang ketakutan dan 

menghindar, ini akibat persepsi yang salah 

di masyarakat, mungkin juga anda, yang 

menganggap hipnotis itu berbahaya, 

membuat orang tidak sadar, menipu 

orang, membuat otak rusak dan hal negatif 

lainnya, padahal Hipnotis itu adalah 

komunikasi biasa, saya seperti profesor 

dalam contoh diatas, dia kan sudah 

menghipnotis anda. 

Kedua, katakan kalau anda ingin 

membantunya, dengan adanya 

keuntungan bagi orang tersebut maka 

pasti orang itu mau untuk diperintahkan 

apapun, sepeti profesor tadi yang 

mengatakan “anda mau sembuh?”…ini 

adalah kalimat pemancing agar orangnya  
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merasa ada keuntungan bagi dirinya. 

Misalnya, anda mengatakan “kamu mau 

saya bantu untuk mengurangi kebiasaan 

merokokmu?”. Kalau orangnya menjawab 

mau, maka berikutnya bisa dengan mudah 

anda hipnotis 

Ketiga, tawari dia untuk belajar hipnotis 

juga, cara ini sering saya lakukan kepada 

mereka yang masih usia muda, dibawah 

saya :). misalnya “kamu mau belajar 

hipnotis?kalau mau kamu harus tahu 

dulu ya apa itu hipnotis, turuti ya semua 

perkataanku” Nah dengan seperti ini 

maka orang tersebut sudah mau untuk 

anda hipnotis, berikutnya bisa anda 

teruskan..hehe.. 

Keempat, cobalah menyuruh dia untuk 

berdiri dan duduk secara bergantian, 

menghipnotis sebenarnya adalah teknik 

menyuruh, dengan pola komunkasi yang 

teratur dan terarah, kalau anda bisa 

menyuruhnya berdiri lalu duduk, berdiri 

lagi, duduk lagi, maka artinya dia sudah 

mau, dan siap diberi sugesti 

Kelima, berikan uang kepada orang itu, 

hehe..alasan ini sering digunakan untuk 

acara hipnotis panggung, atau di televisi. 

Dengan memberikan uang, maka orang 

pasti menuruti apapun yang nanti 

diperintahkan, apalagi uangnya jutaan, 

pasti langsung menurut untuk anda 

perintah apapun, Uang adalah alat 

penghipnotis paling ampuh didunia, 

beneran..hehe.. 

Jadi yang dimaksud mau itu adalah bukan 

harus dengan kata-kata, “saya mau 

dihipnotis”. Mau dan mengijinkan artinya 

orang lain itu menerima yang mau anda 

sugestikan. Kalau orangnya menolak, dan 

pergi tanpa menghiraukan kata-kata anda 

ya sudah, selesai. 

Anda bisa membaca artikel di blog ini 

untuk memahami hipnotis itu apa, karena 

hipnotis itu sangat mudah, hanya 

bermodalkan komunikasi itu saja, kalau 

anda memerlukan buku panduan untuk 

membimbing anda maka silahkan klik 

www.ahlihipnotis.com 
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Atau kalau anda ingin serius mendalami 

hipnotis bisa mengikuti program 

pelatihannya dengan menghubungi 

wahana sejati di 031-5350411 atau 

081.2306.33.464, itu kalau mau serius, 

kalau hanya sekedar iseng saja anda 

cukup membaca artikel di blog ini, lalu 

anda ikuti maka saya jamin sudah bisa. 

:Firman Pratama: (pakar bawah sadar) 
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Banyak orang masih terjebak 

dengan ketakutan yang timbul 

dari sebuah istilah yang 

sengaja diciptakan oleh orang 

lain agar timbul ketakutan. 

Padahal ketakutan itu timbul 

karena pikiran kita sendiri 

akibat kurangpahamnya 

terhadap sesuatu. 

Pemahaman yang benar pasti 

memberikan sebuah 

pencerahan, dan pencerahan 

itulah target sebuah “ilmu”  

Sama seperti istilah Telepati, 

pasti sebagian orang langsung 

muncul persepsi negatif, 

bahkan banyak orang yang 

bilang kalau telepati itu haram. 

Saya bingung saja, dimana 

haramnya? 

Mereka yang mengatakan 

haran itu karena belum paham 

benar tentang makna telepati. 

Termasuk juga dengan “pelet”, 

langsung menjadi sesuatu yang 

seram 



 
 

lpha telepati adalah metode untuk 

mempengaruhi orang tanpa 

harus bertemu, targetnya orang, 

artinya semua orang siapapun itu, selama 

masih bernafas selama masih hidup masih 

bisa kita pengaruhi, benar kan? Kalau di 

bagian sebelumnya, targetnya adalah 

anak yang sering susah jika diberi 

nasehat, maka di bagian ini saya ingin 

menjelaskan manfaat alpha telepati untuk 

pasangan. Pasangan dalam hal ini bisa 

suami,istri atau kekasih atau calon 

pasangan, hehe.. 

Saya membuat metode Alpha 

Telepati karena teringat dulu waktu SMA 

membaca buku 

doa-doa untuk 

mepengaruhi 

lawan jenis 

hehe..jadi ide dari 

terciptanya 

metode ini 

memang karena 

untuk 

mempengaruhi 

pasangan.  

Sebagai contoh ada sebuah 

pengalaman dari seorang istri sebut saja 

namanya DW yang menginginkan 

suaminya lebih sayang, sementara dia 

tahu kalau suaminya memiliki kekasih lain. 

Ibu ini mengikuti kelas privat, karena 

memang masalah privasi sehingga 

mungkin lebih nyaman untuk privat saja. 

Ketika berbicara tentang suaminya maka 

ibu ini yang ada adalah perasaan yang 

benci, perasaan yang marah. Tetapi disisi 

lain, ibu ini merasa masih sayang dengan 

suaminya. Bahasa kerennya, lagi GALAU 

ya hehe.. 

Saya lalu bertanya kepada ibu ini, 

“ibu masih sayang atau ngga?, kalau ibu 

sayang maka ayo diperbesar perasaan 

sayangnya, tetapi kalau ibu merasa sudah 

benci dengan suami ibu, maka besarkan 

bencinya.” Dari ibu ini, saya 

mempelajari arti cinta yang 

tulus, meskipun sudah 

disakiti tetapi masih mau 

memaafkan, sebab 

memang ibu ini begitu 

menyayangi suaminya, 

terkadang kita para suami 

yang tidak merasakan 

bahwa istri-istri kita begitu 

menyayangi kita dan sudah 

banyak berkorban kepada kita. Ayo para 

suami yang membaca tulisan ini, coba 

merenung, coba menyadari, betapa istri 

anda sudah banyak memberikan bukti 

sayang kepada keluarga, apalagi jika istri 

A 
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anda adalah wanita karier sekaligus ibu 

rumah tangga, tambah banyak lagi yang 

diberikan, luar biasa memang makhluk 

Tuhan yang disebut dengan perempuan 

ini. Benar kan? Para istri, anda sedang 

saya bela lho, karena anda sering 

mengalami situasi yang membuat posisi 

anda rendah kan, padahal anda sudah 

begitu menyayangi suami dengan begitu 

tulusnya. 

Kembali ke kasus ibu DW tadi, 

setelah yakin bahwa dia masih sangat 

sayang dengan suaminya, maka mulailah 

saya mengajarkan teknik Alpha Telepati 

kepada ibu ini. Saya mulai membimbing 

untuk merancang kalimat PELETnya hehe, 

kalau bahasa perdukunan namanya ajian 

jaran goyang, untuk mengembalikan 

suami yang terpikat oleh perempuan lain. 

Ya kan? Coba deh, anda cari saja di 

tabloid misteri itu, kan namanya ajian jaran 

goyang atau pengasihan. Sebenarnya itu 

semua adalah kerja di PIKIRAN kita yang 

sudah Tuhan berikan dengan berbagai 

fasilitas dan manfaat yang luar biasa. 

Hanya kita saja sebagai manusia belum 

mengenalinya, sehingga tidak bisa 

mengontrol bahkan belum bisa 

memaksimalkannya. 

Ketika ibu DW ini sudah memahami 

teknik Alpha Telepati, setelah dua mingu 

kemudian, ibu ini menghubungi saya 

melalui telepon sambil menangis. “mas 

firman, ajaib suami saya mau minta maaf 

dan ingin kembali ke saya, dia bertobat 

untuk berhenti bermain perempuan di luar, 

terima kasih mas firman yang sudah 

menyadarkan saya bahwa cukup hanya ke 

ALLAH semua pasti selesai, dengan 

kekuatan pikiran yang ajaib ini saya 

semakin yakin bahwa ALLAH itu memang 

luar biasa”. Saya pun menjawabnya 

dengan “Alhamdulillah ibu, semoga suami 

ibu terus menjadi suami yang baik dan bisa 

menjadi kepala keluarga yang bermartabat 

ya bu, saya ikut senang” 

Anda perhatikan ya, apakah dalam 

kasus ibu DW ini membutuhkan perantara 

spiritual, perantara dukun, bahkan 

perantara orang pinter? Yang 

mengerjakan adalah ibu ini sendiri, saya 

hanya mengajarkan bagaimana caranya. 

Karena yang memiliki perasaan besar itu 

adalah ibu sendiri, jadi ya ibu DW lah yang 

memang bisa melakukannya. Tujuan saya 

membuat metode ALPHA TELEPATI dan 

ALPHA MIND CONTROL adalah untuk 

menyadarkan setiap orang bahwa dalam 

dirinya sudah ada organ yang diciptakan 

TUHAN untuk membantu, untuk 

Edisi Juni 2015 -19 



 
 

mewujudkan apapun yang diinginkan. 

Organ itu adalah PIKIRAN, ketika setiap 

orang menyadari cara kerja PIKIRAN 

maka yang ada hanya kesuksesan, 

kedamaian dan kebahagiaan. Karena 

memang HIDUP kita sesuai dengan 

PIKIRAN kita, lebih detailnya sesuai 

dengan data-data yang ada dalam 

PIKIRAN kita. 

Hanya memang selama ini belum 

ada yang dengan berani memberikan 

penjelasan tentang PIKIRAN, sebab ketika 

membahas kekuatan pikiran maka yang 

muncul adalah persepsi yang negatif 

bahkan persepsi yang mistis, sama 

dengan dukun-dukun. Bahkan banyak 

orang yang menganggap, belajar kekuatan 

pikiran adalah menyalahi agama. Apalagi 

jika ditujukan untuk pasangan, seperti 

PELET, jaran goyang dan sejenisnya. 

Kenapa persepsi ini terbentuk? Ya karena 

memang ada yang sengaja 

membentuknya, membuat image yang 

negatif tentang kekuatan pikiran.  

Pernah ada seseorang ibu lagi yang 

menghubungi saya sebelum mengikuti 

workshop AMC, dia menanyakan “mas 

firman, apakah metode ini bertentangan 

dengan agama ISLAM, maaf ya mas, mas 

firman agamanya apa?”. Saya pun 

menjawab, “ya saya muslim bu, metode ini 

aman-aman aja kok bu, halal, sebab yang 

mengikuti kelas AMC juga banyak dari 

kalangan agama seperti teman-teman 

uztad kok bu, setelah mereka mengikuti 

mereka mengatakan program ini sangat 

sesuai dengan agama dan malah 

mendekatkan kita kepada Tuhan”. Macam-

macam pertanyaan aneh yang sering saya 

temui, menurut saya itu wajar karena 

memang pemahaman masyarakat saat ini 

masih sebatas itu, karena itu AMC hadir 

untuk memberikan pemahaman yang lebih 

cerdas dan lebih berilmu. 

Kalau tadi yang memiliki masalah 

adalah seorang ibu, maka sekarang ada 

pengalaman seorang suami yang tiba-tiba 

ditinggal istrinya tanpa alasan yang jelas. 

Sebut saja namnya bapak M, beliau 

menceritakan ke saya bahwa istrinya pergi 

dan hanya menitipkan sebuah surat 

kepada pembantunya, bahkan istrinya 

meminta untuk bercerai. Tapi bapak M ini 

masih sangat sayang kepada istrinya. 

Bapak ini mengikuti kelas AMC, dan sering 

bertemu saya,bahkan dia juga selalu re-

seat ketika ada kelas AMC lagi. Dengan 

memahami kerja pikiran maka bapak ini M 

memahami bahwa istrinya pergi karena 

ada data di pikirannya yang membuat itu 

terjadi. Dalam curhatnya beliau bercerita 
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bahwa istrinya tergoda dengan seorang 

pria yang lebih mapan darinya, karena dia 

diberitahu oleh kawan dekat istrinya 

bahwa istrinya sering pergi dengan 

seorang laki-laki. 

Dalam kelas AMC, tidak hanya 

belajar tentang ALPHA TELEPATI tetapi 

mempelajari kesuluruhan tentang kerja 

pikiran. Keseriusan bapak M untuk 

membuat istrinya kembali terlihat dari dia 

selalu menemui saya saat ada kelas di 

Jakarta, karena beliau berdomisili di 

Jakarta. Bahkan beliau sering mengajak 

saya makan, mengantar dan menjemput 

saya di bandara, sambil menceritakan 

progress dari masalahnya. 

Dan ketika setelah tiga bulan, 

bapak M ini memberikan kabar ke saya 

bahwa sekarang istrinya sudah kembali 

dan semakin sayang. Ajaibnya sekarang 

istrinya hamil, padahal dulu menikah 

selama tiga tahun belum diberikan anak, 

sekarang langsung hamil. “mas firman, 

terima kasih banyak, penerapan AMC luar 

biasa dalam kehidupan saya, istri saya 

sekarang hamil, saya sekarang jadi lebih 

menghargai, lebih menyayangi istri”.  

Ajaib kan? Kalau anda belum 

memahami kerja pikiran maka pasti 

dikatakan untuk mengembalikan istri 

menggunakan kekuatan dukun dan 

sebagainya. Ya itulah persepsi 

masyarakat kita, padahal dengan belajar 

ALPHA TELEPATI sebenarnya dapat 

mengubah persepsi tentang hal-hal seperti 

itu. Alpha Telepati bisa anda gunakan 

untuk segala keperluan anda, untuk 

mengendalikan pasangan ternyata bisa 

juga dan begitu ajaib. Saatnya setiap 

pribadi sadar atas kekuatan sejati dalam 

dirinya, kekuatan yang sudah Tuhan 

berikan sejak kita terbentuk dalam 

kandungan ibu, sejak adanya kepala. Yaitu 

kekuatan dari PIKIRAN anda. 
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udul artikel saya ini memang sesuai 

dengan fakta saat hari selasa 

kemarin tanggal 25 Februari 2014 

saya ada janji dengan seorang klien untuk 

melakukan sesi hipnoterapi, klien saya 

seorang ibu yang berusia 55tahun. Yang 

menghubungi saya adalah anaknya, saat 

menelepon saya 3hari sebelumnya, 

anaknya mengatakan kalau ibunya itu 

sudah setahun ini susah tidur, bahkan 

terakhir sampai 2 malam tidak tidur. 

Anaknya bercerita, kalau ibunya sering  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terbangun tengah malam dan mengatakan 

gelisah tidak nyaman tidur maka efeknya 

ke fisik beliau yang juga mengalami 

penurunan. Anaknya karena rasa sayang 

yang besar kepada ibunya, khawatir ada 

masalah psikis yang serius sehingga 

menghubungi saya untuk membantunya. 

Ketika bertemu dengan saya, ibu ini sih 

menurut saya terlihat baik-baik saja, 

wajahnya juga cerah, bicaranya 

enak…saya mulai sedikit bingung, terus 

kenapa dia tidak bisa tidur. Saat masuk  

J 
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keruangan saya, saya mulai mengajak 

ngobrol ibu ini, dia pun mulai menceritakan 

alasan dia ketempat saya, karena merasa 

susah tidur, tidak nyaman, dan sering 

terbangun saat malam hari, itu yang buat 

ibu ini akhirnya menjadi sakit fisik juga, 

tensinya meningkat, pusing dan kolesterol 

juga meningkat. Bahaya kan? 

Jadi kalau anda merasa sekarang tidurnya 

susah, atau malas tidur nyenyak, ayo 

cobalah untuk mulai tidur yang 

nyenyak,tidur yang pulas, itu juga untuk 

anda lho. Demi hidup anda, kalau anda 

sayang dengan diri, sayang dengan 

keluarga anda, maka ayo mulai sekarang 

biasakan untuk tidur yang nyenyak dan 

pulas. Meskipun sebentar tetapi 

berkualitas. Ya kan? 

 

Jadi ngomongin masalah tidur 

ya…kembali kepada kasus ibu tadi, saya 

mencoba bertanya lebih dalam kepada ibu 

itu, penyebab dari masalah dia susah tidur, 

dalam setiap sesi konseling, saya selalu 

berusaha untuk mencari tahu 

penyebabnya apa. Dan ketika saya mulai 

bertanya, saya bawa ibu ini untuk rileks, 

untuk santai sambil memejamkan mata. 

Ibu ini mengatakan, kalau dia terganggu 

dengan suaminya, dengan suara dengkur 

suaminya yang keras. “hehe…saya 

tersenyum mendengarnya, saya mencoba 

mencari masalah lain misalnya ketakutan 

penyakit atau masalah anaknya. Ternyata 

tetap saja jawabnya adalah masalah 

dengkuran suaminya. 

Saya lalu memanggil anaknya untuk 

masuk ke ruangan saya, agar bisa 

berbicara kepada ibunya, bu jelaskan 

kepada anaknya apa yang membuat ibu 

susah tidur akhir-akhir ini, “bapakmu iku 

le….nek turu suarane berisik” jelas ibu ini 

kepada anaknya.. 

Anaknya kaget…”lho beneran bu”, 

anaknya masih terheran, karena anaknya 

berpikiran bahwa ibunya itu takut karena 

masalah anak atau penyakit, ternyata yang 

buat ibu ini susah tidur adalah dengkuran 

suaminya yang memang berubah keras, 
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padahal dulu itu dengkuranya biasa saja. 

Nah..ketika mendengar dengkuran yang 

keras, maka ibu ini meminta agar 

suaminya pindah ke kamar lain, tetapi 

efeknya ibu ini merasa kesepian karena 

tidur sendiri, akibatnya tidak bisa tidur 

sampai pagi, he.he. 

Mendengar penjelasan ibunya sendiri, 

anaknya tadi merasa lega bahwa bukan 

masalah psikis yang membuat ibunya 

gelisah. Tapi..saya juga memberikan 

sugesti kepada ibu ini, gini aja deh 

bu..”ibu… mulai sekarang dan seterusnya 

suara dengkuran bapak ibu cari nadanya, 

cari polanya, lalu jadikan dengkuran itu 

sebagai musik pengiring ibu tidur, 

sehingga sebelum bapak diperiksa akibat 

dengkuran kerasnya, ibu membiasakan 

diri dan menganggap suara dengkuran itu 

seperti alunan musik pengantar tidur, ibu 

mau mencobanya?” 

“iya mas, saya coba seperti itu, karena 

saya juga yang rugi, nanti saya ajak suami 

saya ke rumah sakit untuk periksa 

masalah dengkurnya” jawab ibu itu. 

Barusan, saya mendapat telepon dari 

anaknya, “mas firman…terima kasih ibu 

saya 2 malam ini bisa tidur nyenyak, 

meskipun bapak dengkur tapi bisa tidur,  

sesuai saran mas firman saya mau bawa 

bapak ke rumah sakit untuk dicek karena 

dengkurnya memang sangat keras, saya 

semalam yang jadi terganggu hehe…” 

Susah tidur adalah gangguan psikis yang 

memang harus diberikan solusinya, dan 

ketika saya menangani kasus-kasus 

seperti ini, penyebabnya berbeda-beda, 

masalah sama tetapi penyebabnya 

berbeda, kalau kasus ibu ini maka yang 

menganggu adalah suaminya. Mungkin 

kalau “ganggunya” dalam bentuk lain ibu 

ini malah lebih nyaman ya…he.he.. 

Firman Pratama (spesialis pikiran bawah 

sadar) 
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H. Abdul Wahid Hasyim (1914-

1953) memiliki peran penting 

dalam sejarah Indonesia, 

khususnya sejarah Islam di Indonesia. 

Beliau merupakan pendiri Partai Nahdlatul 

Ulama (NU), pernah menjabat sebagai 

Menteri Agama, dan anggota BPUPKI 

serta salah seorang penandatangan 

Piagam Jakarta (Jakarta Charter), yaitu 

preambul UUD Republik Indonesia yang 

ditandatangani pada 22 Juni 1945 di 

Jakarta.  

K. H. Abdul Wahid Hasyim lahir 

pada 1 Juni 1914. Ia adalah putera kelima 

dari pasangan K. H. Hasyim Asy’ari 

dengan Nyai Nafiqah binti K. Ilyas. Abdul 

Wahid sangatlah cerdas. Pada saat kanak- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kanak, ia sudah pandai membaca al-

Quran. Ia khatam al-Quran ketika berusia 

tujuh tahun. Selain mendapat bimbingan 

langsung dari ayahnya, ia juga belajar di 

Madrasah Salafiyah di Pesantren 

Tebuireng. 

Kitab-kitab klasik yang dipakai 

dipesantren, seperti Fath al-Qarib 

(kemenangan bagi yang dekat) dan al-

Minhaj al-Qawim (jalan yang lurus), sudah 

ia pelajari di usia 7 tahun. Buku tentang 

kesusastraan, seperti Diwan asy-Syllara 

(kumpulan penyair dengan syair-syairnya), 

juga dilahapnya. Ketika usianya lepas 12 

tahun, ia pergi ke berbagai pesantren. 

Antara lain ke pesantren Siwalan Panji, 

dan Lirboyo di Kediri. Kitab-kitab seperti 

Sullam at-Taufiq (tangga untuk mendapat 

K 
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taufik), Bidayall al Mujtahid (permulaan 

bagi Mujahid) dan Tafi;ir al-falalain (Tafsir 

bagi dua tokoh yang bemama Jalal), ia 

pelajari secara khusus. Hanya sekitar 3 

tahun ia menimba ilmu di luar Tebuireng, 

Wahid kembali ke rumahnya dan 

dibimbing oleh ayahnya lagi. 

Di usia 15 tahun Wahid 

mempelajari bahasa 

bahasa-bahasa dunia, selain 

Arab, ia juga mempelajari 

bahasa Belanda dan Inggris. 

 

Abdul Wahid tidak 

pernah mengenyam 

pendidikan di sekolah pemerintah kolonial. 

Meskipun begitu, pada usia 15 tahun, ia 

sudah mengenal huruf latin dan 

menguasai bahasa Inggris dan Belanda. 

Saat berusia 18 tahun, ia berangkat ke 

Mekkah untuk menunaikan ibadah haji dan 

memperdalam ilmu agama. Di tanah suci, 

ia belajar selama dua tahun. Sepulang dari 

Mekkah, ia banyak menerima tawaran 

untuk aktif di perhimpunan atau organisasi 

pergerakan. Akhirnya, ia memutuskan 

untuk bergabung bersama Nahdlatul 

Ulama. Pada tahun 1938, ia menjadi 

pengurus NU ranting Cukir. Beberapa 

waktu kemudian, ia dipercaya menjadi 

ketua NU Jombang. Pada tahun 1940, 

HBNO mengesahkan Departemen Ma’arif 

(pendidikan) untuk dipimpin olehnya. Inilah 

awal keterlibatan Abdul Wahid Hasyim 

dalam kepengurusan NU di tingkat pusat 

(PBNU). 

Meskipun dikenal sebagai 

pemimpin nasional yang 

berpikiran maju, K. H. Abdul 

Wahid Hasyim tetap memiliki 

sifat tawadhu. Hal itu, bisa 

dilihat ketika berbicara 

dengan sang ayah, K. H. 

Hasyim Asy’ari. Ia selalu 

berbicara dengan bahasa 

kromo inggil (Jawa halus). 

Padahal, ayahnya mengajak bicara dalam 

bahasa Arab. Salah satu kegemarannya 

adalah berkirim surat. Surat-surat itu 

umumnya berisi pandangan politik, arah 

perjuangan, dan cita-cita. Segalanya 

ditulis dalam bahasa menarik, lancar, dan 

dibumbui dengan humor segar. 

Ketika Jepang masuk ke Indonesia, 

K. H. Wahid Hasyim ditunjuk menjadi 

Ketua Majlis Syuro Muslimin Indonesia 

(Masyumi). Selain mengadakan 

pergerakan politik melalui Masyumi, ia 

juga mengembangkan pendidikan di 

kalangan umat Islam. Pada tahun 1944, ia 

mendirikan Sekolah Tinggi Islam di 

Jakarta. Ia juga merintis pembentukan 

Terlahir sebagai anak 

ulama besar. Di usia 

31 tahun ia sudah 

menjadi menteri 

negara. 

Mempertahankan 

Departemen Agama 

dan mengembangkan 

perguruan tinggi 

Islam. 

 

Edisi Juni 2015 -26 



 
 

Hizbullah sebagai sayap “militer” yang 

membantu perjuangan umat Islam dalam 

merebut kemerdekaan. Perhatiannya pada 

dunia pendidikan sangat besar. Saat 

menjadi Menteri Agama pada 1950, ia 

mengeluarkan peraturan berdirinya 

Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri 

(PTAIN) yang kini menjadi IAIN (UIN). 

Karier Wahid Hasyim dalam pentas 

politik nasional terus melejit. Saat Jepang 

membentuk Badan Penyelidik Usaha-

Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

(BPUPKI), ia menjadi salah satu anggota 

termuda dari 62 anggota. Ia 

juga merupakan tokoh 

termuda dari sembilan tokoh 

nasional yang 

menandatangani Piagam 

Djakarta, sebuah piagam 

yang melahirkan proklamasi 

dan konstitusi negara. 

Dalam kabinet yang 

dibentuk Presiden Soekarno 

pada September 1945, ia ditunjuk menjadi 

Menteri Negara. Demikian juga dalam 

Kabinet Syahrir pada 1946. Ketika KNIP 

dibentuk, ia menjadi anggota mewakili 

Masyumi dan meningkat menjadi anggota 

BPKNIP tahun 1946. Setelah berdirinya 

RIS, dalam Kabinet Hatta tahun 1950, ia 

diangkat menjadi Menteri Agama.  

Pada 18 April, K. H. Wahid Hasyim 

bermaksud pergi ke Sumedang untuk 

menghadiri rapat NU. Ia ditemani 

puteranya, Abdurrahman Wahid (Gusdur). 

Ketika memasuki Cimindi, mobil yang 

ditumpanginya selip. Sopirnya tidak bisa 

menguasai kendaraan. Bagian belakang 

mobil membentur truk hingga K. H. Wahid 

Hasyim terlempar keluar mobil. Sejak 

kecelakaan itu, ia pingsan hingga akhirnya 

wafat pada 19 April 1953 dalam usia 39 

tahun. Jenazahnya dimakamkan di 

Pesantren Tebuireng, Jombang. 

Wahid Hasyim lahir 

pada tanggal 1 Juni 1914. 

Ayahnya, KH. Hasyim Asyari, 

adalah seorang ulama besar 

dan pendiri organisasi Islam 

terbesar di Indonesia, 

Nahdlatul Ulama (NU). Sejak 

kecil ia belajar di pesantren 

Tebuireng dan berbagai 

pesantren lainnya, bahkan 

sampai ke Mekah saat berusia 18 tahun. Ia 

sangat giat belajar dan memiliki hobi 

membaca yang sangat kuat. Ia 

memperdalam ilmunya dengan 

berlangganan koran dan majalah, baik 

yang berbahasa Indonesia maupun 

bahasa asing. Ia memang merupakan 
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pribadi yang cerdas dan seorang otodidak 

yang hebat.  

Ketika pada 7 Desember 1944 

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) 

dibentuk, Wahid masuk sebagai salah 

seorang anggotanya. Ia adalah anggota 

termuda. Badan baru ini pun dua kali 

mengadakan sidang, 28 Mei-1 juni 1945 

dan 1017 Juli 1945. Inilah babak baru 

dalam perumusan dasar negara yang 

mewarnai kehidupan bernegara Indonesia 

sepanjang masa. Perdebatan sengit terjadi 

antara kalangan nasionalis dengan 

kalangan Islamis. Soekarno mewakili 

kalangan nasionalis yang netral agama. 

Sementara, di pihak Islam, Abdoel Kahar 

Moezakkir, Ki Bagus Hadikusu- ma, K.H. 

Ahmad Sanusi , dan Wahid Hasyim. Di 

antara para anggota itu, Wahid adalah 

yang paling muda, baru berusia 31 tahun. 

Meski usianya muda, tapi ilmu yang 

dipunyai tak semuda usianya. Ia mampu 

menangkal argumentasi yang diusung 

oleh kelompok nasionalis. 

Rupanya, perdebatan tak 

menemukan jalan keluar. Masing-masing 

pihak, termasuk Wahid Hasyim, 

bersikukuh dengan pendapatnya. Maka, 

dibentuklah pantia sembilan, sebuah 

panitia kecil yang terdiri dari empat wakil 

Islam (Haji Agus Salim, Wahid Hasyim, 

Abikusno, dan Abdoel Kahar Moezakkir) 

dan lima kalangan nasionalis dan 

nonmuslim (Soekarno, Mohammad Hatta, 

A.A. Maramis, Achmad Subardjo, dan 

Muhammad Yamin) Hasilnya, panitia kecil 

tersebut berhasil merumuskan pembukaan 

UUD yang kemudian dikenal dengan nama 

Piagam Jakarta, di mana pada sila 

pertama tertulis, “Ketuhanan dengan 

kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi 

pemeluk-pemeluknya.” Ini terjadi pada 22 

Juni 1945. Inilah yang, oleh panitia kecil 

diangap sebagai jalan tengah maksimal 

yang bisa mengompromikan dua arus 

besar dalam persidangan pertama. 

Maramis, wakil dari Nasrani, kepada 

Abikusno dan Kahar Moezakir 

menyatakan persetujuannya. “Setuju 

200%,” kata Maramis. 

Tapi, rupanya, perjalanan tak 

semulus seperti yang diharapkan. Pada 

bulan Agustus 1945, satu persatu ide 

Islamisasi ini digugurkan. Setelah Panitia 

Persiapan Kemerdekaan Indone- sia 

(PPKI) dibentuk sebagai ganti BPUPKI, 

hanya dua wakil Islam yang duduk di sana. 

Mereka adalah Wahid Hasyim dan Ki 

Bagus Hadikusumo (wakil dari 

Muhammadiyah). Mereka ini memang 

wakil-wakil ormas yang tangguh, tapi 
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bukanlah politikus yang berpengalaman. 

Setidaknya bila dibandingkan dengan 

kelompok nasionalis yang sudah malang 

melintang di dunia politik jauh sebelum 

tahun 1940. 

Dalam sidang-sidang berikutnya, 

dan puncaknya pada 18 Agustus 1945, 

kalimat tentang “Ketuhanan dengan 

kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi 

pemeluk-pemeluknya”, dihapus dari 

Mukadimah UUD 1945. Adapun 

penghapusan piagam Jakarta tersebut 

bermula dari pagi hari 18 Agutus 1945, 

sebelum sidang panitia persiapan dimulai, 

Hatta mengundang 4 orang panitia yang 

dianggap mewakili umat Islam. Mereka 

adalah Ki Bagus Hadikusumo, Wahid 

Hasyim, Kasman Singodimedjo, dan 

Teuku Mohammad Hasan. Kepada 

mereka Hatta mengatakan kalau ia telah 

didatangi oleh seorang perwira angkatan 

laut Jepang yang membawa pesan dari 

rakyat Kristen di daerah Indonesia Timur 

akan menolak masuk ke dalam pangkuan 

republik bila rumusan Piagam Jakarta itu 

masuk dalam konstitusi. Orang-orang 

Kristen merasa ada diskriminasi atas apa 

yang tercantum dalam Piagam Jakarta 

tersebut. Padahal, baik Hatta maupun 

Maramis (wakil Kristen) tidak keberatan 

atas usulan tersebut. Tapi, karena ada 

berita tidak sedap dari perwira Jepang itu, 

maka Hatta pun membicarakannya 

kepada para wakil-wakil Islam. Hatta lalu 

menyarankan agar kata-kata yang ada 

dalam Piagam Jakarta itu dieliminir. Dan 

kata Ketuhanan diganti menjadi 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Saat itulah, 

kata Hatta, Wahid Hasyim memberi 

komentar, “Kata Ketuhanan Yang Maha 

Esa sesuai dengan tauhid dalam Islam, 

dan pergantian kalimat tersebut akan 

memuaskan kalangan Islam. Hanya Islam 

yang mengakui Ketuhanan Yang Maha 

Esa.” 

Dalam catatan sejarah, kehadiran 

Wahid Hasyim dalam pertemuan dengan 

Hatta tersebut masih kontroversial. 

Menurut Hatta, Hasyim hadir dalam 

pertemuan tersebut, begitu pula menurut 

Kasman Singodimedjo. Tapi, menurut 

Prawoto Mangkusasmita, Wahid Hasyim 

tidak hadir dalam pertemuan tersebut. 

Begitu pula pendapat tokoh Masyumi, K.H. 

Isa Ansyari, di depan Konstituante tahun 

1957. Menurutnya, Wahid Hasyim tidak 

hadir dalam pertemuan tersebut. “Kejadian 

ini mencolok mata, seperti permainan 

sulap, penuh patgulipat politik,” paparnya 

memberi ilustrasi bagaimana kelompok 

nasionalis menelikung wakil-wakil dari 

umat Islam. Lepas dari kontroversi tentang 
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hadir tidaknya Wahid dalam pertemuan 

dengan Ha tta itu, yang menarik di sini 

adalah sikapnya setelah “pertemuan” 

tersebut. Di berbagai forum, ia tak pernah 

menyinggung soal pertemuan wakil-wakil 

Islam dengan Hatta, bahkan tidak juga 

membicarakan soal piagam Jakarta. Ini 

menunjukkan kebesaran jiwa Wahid yang 

menghargai apa-apa yang dihasilkan oleh 

sebuah forum. Sebagai seorang muslim, 

Wahid tak perlu diragukan lagi bahwa dia 

adalah seorang yang teguh dalam 

memperjuangkan Islam, tapi, sebagai 

seorang demokrat sejati, ia menghargai 

keputusan dalam sebuah forum. Bagi 

kalangan Islam, Piagam Jakarta bukanlah 

sesuatu yang tabu untuk dihidupkan 

kembali. 

Saat itu pemerintah pendudukan 

Jepang mendirikan Shumubu, yaitu badan 

urusan agama Islam yang dipimpin oleh 

KH. Hasyim Asy’ari selaku Ketua, KH. 

Abdul Kahar Muzakir selaku Wakil Ketua 

dan KH A. Wahid Hasyim selaku Wakil 

Ketua. Tetapi  Wahid Hasyim yang 

kemudian ditunjuk sebagai pimpinan 

disana mewakili ayahnya yang tidak bisa 

meninggalkan Jawa Timur. Badan ini yang 

menjelma menjadi Departemen Agama 

setelah Indonesia merdeka. 

 

BIODATA 

Nama: Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim 

Lahir: Jombang, Jawa Timur, 1 Juni 1914 

Meninggal: Cimahi,  

Jawa Barat, 19 April 1953 

Agama: Islam 

Isteri:  Sholichah 

Anak: 

- Abdurrahman Wahid 

- Aisyah Wahid 

- Salahuddin Wahid 

- Umar Wahid 

- Lily Khodijah Wahid 

- Muhammad Hasyim Wahid 

Ayah:  KH. M. Hasyim Asy’ari 

Ibu:  Nyai Nafiqah 

Karir: 

- Pengurus Nahdlatul Ulama, mulai dari jabatan 

Sekertaris NU Ranting Cukir, Ketua Cabang 

NU Kabupaten Jombang (1938) dan Pengurus 

PBNU bagian ma’arif (pendidikan), 1940 dan 

Ketua Tanfidiyyah PBNU,1948 

- Ketua Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI), 1940 

- Pengasuh Pesantren Tebuireng (1947 – 1950) 

- Pendiri Sekolah Tinggi Islam (UIN) di Jakarta, 

1944 

- Anggota BPUPKI dan PPKI, 1945 

- Bersama M. Natsir menjadi pelopor 

pelaksanaan Kongres Umat Islam Indonesia 

yang diselenggarakan di Jogjakarta dan 

mendirikan Majelis Syuro Muslimin Indonesia 

(Masyumi), 1948 

- Ketua Umum Partai NU, 1952 
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1. Ikhlas (murni) untuk Allah SWT dalam 

segala ibadah yang kita lakukan. 

          Ikhlas untuk Allah SWT adalah ruh 

segala ketaatan, kunci agar segala 

kebaikan diterima di sisi-Nya serta pintu 

bagi pertolongan dan taufiq Tuhan 

semesta alam. Sesuai dengan kadar niat, 

keikhlasan dan kesungguhan terhadap 

Allah SWT dan dalam mengingatkan 

berbagai kebaikan, sesuai kadar itu pula 

pertolongan Allah SWT datang kepada 

seorang hambanya yang beriman. Ibnu al-

Qayyim berkata: “Sesuai dengan kadar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

niat seorang hamba, obsesi, kehendak 

dan keinginannya dalam hal itu, seperti itu 

pula taufiq Allah SWT dan pertolongan-

Nya”.  

Allah SWT telah memerintahkan kepada 

kita untuk ikhlas dalam beramal, untuk Dia 

semata, tidak untuk sesiapa pun selain-

Nya.  

 

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali 

supaya menyembah Allah dengan 

memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam 
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(menjalankan) agama dengan lurus”. [Q.S. 

Al-Bayyinah (98): 5]. 

Jika seseorang yang sedang 

berpuasa mengetahui bahwa ikhlas adalah 

pintu bagi pertolongan dan taufiq Allah 

SWT, maka hal ini akan menjadi motivasi 

yang sangat baik baginya untuk 

melakukan optimalisasi Ramadhan 

dengan segala bentuk ketaatan kepada 

Allah SWT. Rumus matematikanya 

adalah: 

 

{(Puasa + Ikhlas untuk Allah) 

 =  

semangat dan motivasi tinggi} 

 

2. Mengetahui bahwa nabi Muhammad 

SAW setiap menjelang kedatangan 

bulan Ramadhan selalu memberi 

berita gembira kepada para 

sahabatnya. 

 Hal ini menunjukkan bahwa Ramadhan 

adalah bulan yang agung, dan agung pula 

setiap usaha untuk optimalisasi dengan 

berbagai bentuk ketaatan dan ibadah. 

Tersebut dalam satu riwayat bahwa:  

 

 “Telah datang kepada kalian bulan 

Ramadhan,  Allah telah wajibkan atas 

kalian puasa di siang harinya”  (H.R. 

Ahmad). 

 

3. Merasakan pahala yang agung yang 

telah Allah SWT siapkan untuk 

orang-orang yang berpuasa. 

Diantaranya adalah:  

a. Bahwa pahala orang yang berpuasa 

sangatlah besat, saking besarnya, tidak 

ada siapa pun yang mengetahuinya 

selain Allah SWT.  

Allah SWT berfirman dalam sebuah 

hadits qudsi: “Semua amal manusia 

adalah miliknya, kecuali puasa, 

sesungguhnya ia adalah milik-Ku dan Aku 

yang akan memberikan balasannya”  (H.R. 

Bukhari). 

b.  Siapa yang berpuasa satu hari fi 

sabilillah, maka ia akan dijauhkan dari 

neraka sejauh 70 tahun.  

Ini ganjaran satu hari, bagaimana 

kalau satu bulan penuh?! Rasulullah 

SAW bersabda: Dari Abu Sa'id Al-

Khudri ra. ia berkata: “Saya 

mendengar Rasulullah -SAW- 

bersabda: 'Siapa yang berpuasa satu 

hari fi sabilillah maka Allah SWT akan 

menjauhkan wajahnya dari surga 

sejauh 70 tahun'”. (Muttafaqun 'alaih). 

c. Puasa akan memberi syafaat kepada 

yang melakukannya sehingga ia akan 

memasukkannya ke dalam surga.   

Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- 

bersabda: Dari Abdullah bin 'Amr -
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radhiyallahu 'anhu- bahwasanya 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 

bersabda: Puasa dan Al-Qur'an memberi 

syafaat kepada seorang hamba pada hari 

kiamat, puasa berkata: “Wahai Tuhanku! 

Saya telah mencegahnya dari makan dan 

syahwa di siang hari, oleh karena itu 

terimalah syafaat saya untuknya!”. Lalu Al-

QUr'an berkata: “Wahai Tuhanku, saya 

telah memcegahnya dari tidur di malam 

hari, oleh karena itu, terimalah syafaat 

saya untuknya!”. Rasulullah -shallallahu 

'alaihi wa sallam- bersabda: “Lalu syafaat 

keduanya diterima Allah SWT”. (H.R. 

Ahmad). 

d. Di dalam surga ada satu pintu yang 

bernama Al-Rayyan, pintu ini hanya 

dimasuki oleh orang-orang yang 

berpuasa.  

Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa 

sallam- bersabda: Dari Sahl -

radhiyallahu 'anhu dari nabi 

Muhammad -shallallahu 'alaihi 

wasallam, beliau bersabda: 

“Sesungguhnya di surga ada satu 

pintu bernama Al-Rayyan, dari pintu ini 

akan masuk orang-orang yang 

berpuasa pada hari kiamat, tidak ada 

siapapun selain mereka yang akan 

memasuki pintu ini, dikatakan 

(diserukan): Mana orang-orang yang 

berpuasa? Lalu mereka semua berdiri, 

tidak ada seorang pun selain mereka 

yang memasuki pintu ini, jika orang-

orang yang berpuasa telah masuk, 

maka pintu itu ditutup, sehingga tidak 

ada seorang pun selain mereka yang 

memasukinya”. (Muttafaqun 'alaih). 

e. Puasa Ramadhan menghapus dosa-

dosa yang telah berlalu.   

Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa 

sallam- bersabda: Dari Abu Hurairah -

radhiyallahu 'anhu- ia berkata: 

“Rasulullah –shallallahu 'alaihi wa 

sallam- bersabda: 'Siapa yang 

berpuasa Ramadhan dengan iman 

dan karena mengharap pahala di sisi 

Allah SWT, maka dosa-dosanya yang 

telah lalu diampuni'”. (Muttafaqun 

'alaih). Dalam hadits lain Rasulullah -

shallallahu 'alaihi wa sallam- 

bersabda:  Dari Abu Hurairah -

radhiyallahu 'anhu- berkata: 

“Rasulullah –shallallahu 'alaihi wa 

sallam bersabda: 'shalat lima waktu, 

Jumat ke Jumat dan Ramadhan ke 

Ramadhan adalah penghapus-

penghapus dosa di antara keduanya 

selama dosa-dosa besar dijauhi” . 

(H.R. Muslim). 

Edisi Juni 2015 -33 



 
 

f. Pada bulan Ramadhan pintu-pintu 

surga dibuka, pintu-pintu neraka 

ditutup dan syetan-syetan dibelenggu.  

Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 'anhu- 

bahwasanya Rasulullah –shallallahu 

'alaihi wa sallam- bersabda: “Jika 

datang bulan Ramadhan, maka pintu-

pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka 

dibuka dan syetan-syetan dibelenggu”. 

(H.R. Muslim). 

g. Doa orang yang berpuasa bulan 

Ramadhan dikabulkan Allah SWT.  

Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 

'anhu- ia berkata: “Rasulullah –

shallallahu 'alaihi wa sallam- 

bersabda: 'Tiga orang yang doa 

mereka tidak ditolak; orang yang 

berpuasa sehingga ia berbuka, 

imam yang adil, dan doa orang 

yang terzhalimi akan diangkat Allah 

SWT di atas awan dan dibuka 

untuknya pintu-pintu langit, dan 

Allah SWT berfirman: 'Demi 

izzahku, sungguh Aku akan 

mendolongmu walaupun setelah 

beberapa saat” . (H. R. Ahmad dan 

AtTirmidzi, dan ia berkata: “Hadits 

ini hasan”).  Setelah kita ketahui 

betapa besar pahala yang Allah 

SWT sediakan bagi orang-orang 

yang berpuasa, maka tidak ada 

pilihan lain bagi kita selain 

membangun motivasi dan 

semangat untuk mengisi siang dan 

malam hari Ramadhan dengan 

berbagai amal shaleh dan segala 

bentuk ketaatan. 

 

4. Mengetahui bahwa di antara 

petunjuk Rasulullah -shallallahu 

'alaihi wa sallam- memperbanyak 

berbagai bentuk ibadah. 

Contoh yang diberikan Rasulullah 

shallallahu'alaihi wa sallam- bahwa beliau 

mengkhususkan Ramadhan dengan 

berbagai ibadah, sesuatu yang tidak beliau 

lakukan pada bulan-bulan lainnya. Jika kita 

mengetahui bahwa beliau shallallahu 

'alaihi wa sallam- memperbanyak berbagai 

macam ibadah pada bulan ini, maka kita 

akan bersemangat untuk memperbanyak 

ibadah dalam rangka mencontoh dan 

meneladani beliau shallallahu 'alaihi wa 

sallam. 

Allah SWT berfirman:  

 

 

Sungguh telah ada pada diri Rasulullah 

teladan yang baik. [Q.S. Al-Ahzab () : 21]. 
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5. Memahami dengan baik 

keberkahan-keberkahan yang ada 

di bulan Ramadhan. 

 Keberkahan cita rasa keimanan. Hal 

ini bisa kita saksikan betapa pada 

bulan ini  seorang mukmin terlihat 

sangat kuat keimanannya, hatinya 

hidup, selalu tafakkur, dan cepat ingat 

dan sadar. Hal ini tentunya merupakan 

bagian dari pemberian Allah SWT 

yang dilimpahkan kepada para 

hamba-Nya. Jika kita merasakan 

adanya keberkahan ini tentulah kita 

akan termotivasi dan tergugah 

semangat kita untuk beribadah. 

 Keberkahan kekuatan fisik. Saat 

seseorang berpuasa, walaupun ia 

tidak makan dan minum, namun 

sebenarnya kekuatan fisiknya sedang 

bertambah, sehingga akan terasa 

ringan baginya untuk menjalankan 

berbagai ibadah, baik berupa shalat, 

dzikir, membaca Al-Qur'an, tarawih 

dan sebagainya. 

 Kerbakahan waktu. Saat kita berada di 

bulan Ramadhan, dalam satu hari satu 

malam kita mampu melakukan 

berbagai ibadah yang jika diukur 

secara kuantitatif mungkin sesuatu 

yang baru bisa kita lakukan dalam 

beberapa hari di luar Ramadhan. Hal 

ini adalah tanda keberkahan waktu 

yang Allah SWT berikan kepada par 

ahamba-Nya di bulan Ramadhan. Jika 

kita menyadari hal ini pastilah akan 

termotivasi untuk memperbanyak amal 

ibadah di bulan Ramadhan yang 

penuh berkah ini. 

 

6. Memahami karakteristik-

karakteristik Ramadhan, 

diantaranya adalah: 

a. Bau tidak sedap yang keluar dari mulut 

orang yang berpuasa di sisi Allah SWT 

adalah lebih baik dari pada minyak 

misik. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 

sallam- bersabda: 

Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 'anhu- 

dari nabi -shallallahu 'alaihi wa sallam- 

beliau bersabda: “Semua amal 

manusia adalah miliknya, kecuali 

puasa, sesungguhnya ia adalah milik-

Ku dan Aku yang akan memberikan 

balasannya, dan sungguh, bau tidak 

sedap mulut orang yang berpuasa di 

sisi Allah SWT lebih wangi dari pada 

parfum misik (H.R. Bukhari). 

 

Ibnu Rajab Al-Hanbali berkata: “Orang 

yang berpuasa pastilah mulutnya akan 

mengeluarkan bau yang tidak sedap 

bagi manusia, sebab perutnya sedang 
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kosong, akan tetapi, karena hal ini 

terjadi dalam rangka taat kepada Allah 

SWT, maka di sisi Allah SWT adalah 

lebih wangi daripada bau misik, sama 

halnya dengan darah orang yang mati 

syahid, pada hari kiamat ia akan 

menghadap Allah SWT dengan luka-

luka yang dideritanya, warnanya 

warna darah, namun bau yang 

dikeluarkannya lebih wangi daripada 

minyak misik”. (Lathaiful Ma'arif, h. 

277). 

 

Lebih lanjut Ibnu Rajab menjelaskan:"Bau 

wangi mulut orang yang berpuasa di sisi 

Allah SWT itu mempunyai dua arti, yaitu: 

1) Karena puasa adalah sesuatu yang 

rahasia antara seorang hamba dengan 

Allah SWT di dunia, maka di akhirat 

Allah SWT akan menampakkannya 

secara terbuka di hadapan semua 

makhluq. 

2) Siapa saja yang taat kepada Allah 

SWT, lalu dari ketaatannya ini muncul 

hal-hal yang oleh manusia tidak 

disukai, maka sesungguhnya segala 

hal yang muncul darinya yang tidak 

disukai manusia itu adalah sesuatu 

yang disukai Allah SWT di akhirat”. 

(Lathaiful Ma'arif dengan diringkas).  

 

b. Setiap hari para malaikat memintakan 

pengampunan bagi orang-orang yang 

berpuasa. 

Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 'anhu- 

ia berkata: Rasulullah –shallallahu 

'alaihi wa sallam- beliau bersabda: 

“Pada bulan Ramadhan umatku diberi 

lima hal yang tidak pernah diberikan 

kepada umat sebelumnya; bau tidak 

sedap mulut orang yang berpuasa 

lebih wangi di sisi Allah SWT daripada 

minyak misik, para malaikat 

memintakan pengampunan untuk 

mereka sehingga mereka berbuka, 

setiap hari Allah SWT mempercantik 

surga, kemudian berfirman: “hampir-

hampir para hama-Ku yang shalih 

mendapati berbagai beban dan rasa 

sakit, dan akhirnya mereka sampai 

kepadamu (surga), para syetan 

dibelenggu, sehingga mereka tidak 

mampu mencapai sesuatu yang di luar 

Ramadhan mereka mampu 

mencapainya, dan pada akhir 

Ramadhan Allah SWT memberikan 

pengampunan, ditanyakan kepada 

Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa 

sallam- apakah malam yang dimaksud 

adalahlailatul qadar? Beliau -

shallallahu 'alaihi wa sallam 

menjawab: bukan, akan tetapi, setiap 
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pekerja jika telah menyelesaikan 

kerjanya niscaya akan diberikan 

upahnya secara penuh”. (H. R. 

Ahmad). 

c. Setiap hari surga berhias dan 

mempercantik diri dalam rangka 

menyambut kedatangan orang-orang 

yang berpuasa.  

d. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu 

neraka ditutup dan syetan-syetan 

dibelenggu. 

e. Pada bulan Ramadhan terdapat satu 

malam yang lebih baik daripada seribu 

bulan, siapa saja yang 

mendapatkannya berarti ia telah 

mendapatkan segala kebaikan dan 

siapa yang terhadalang untuk 

mendapatkannya berarti ia benar-

benar orang yang terhadalng dari 

segala kebaikan.  

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 

bersabda: 

Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 'anhu- 

ia berkata: “Rasulullah –shallallahu 

'alaihi wa sallam- bersabda: “Telah 

datang kepada kalian Ramadhan, 

bulan yang m membawa berkah, Allah 

SWT telah mewajibkan puasa pada 

siang harinya, pintu-pintu surga di 

buka, pintu-pintu neraka ditutup dan 

syetansyetan dibelenggu, pada bulan 

ini ada satu malam yang lebih baik 

daripada seribu bulan, siapa yang 

terhalang dari kebaikannya berarti 

benar-benar terhalang”. (HR. An-

Nasa-i). 

f. Pada malam terakhir Ramadhan, Allah 

SWT memberikan pengampunan 

kepada orang-orang yang berpuasa.  

g. Pada setiap malam Ramadhan ada 

orang-orang yang dibebaskan Allah 

SWT dari neraka. 

 

Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa 

sallam- bersabda: Dari Abu Hurairah -

radhiyallahu 'anhu- ia berkata: 

“Rasulullah –shallallahu 'alaihi wa 

sallam- bersabda: 'Jika awal 

Ramadhan tiba, syetan-syetan dan 

jinjin pembangkang dibelenggu, pintu-

pintu neraka ditutup, sehingga tidak 

satu pun pintu yang dibuka, dan pintu-

pintu surga dibuka, sehingga tidak 

satupun ditutup, dan ada seorang 

penyeru berkumandang: 'Wahai para 

pencari kebaikan, silakan dating dan 

wahai pencari keburukan silakan 

surut, dan Allah SWT mempunyai 

orang-orang yang dimerdekakan dari 

neraka, dan hal ini terjadi pada setiap 

malam” (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu 

Majah)  
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7. Merasakan bahwa ibadah puasa 

adalah ibadah yang khas, sebab ia 

menjadi milik Allah SWT dan Dia-lah 

yang akan memberikan pahalanya 

kepada kita setelah kita berada di 

surga.  

 

Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- 

bersabda: Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 

'anhu- dari nabi -shallallahu 'alaihi wa 

sallam- beliau bersabda: “Semua amal 

manusia adalah miliknya, kecuali puasa, 

sesungguhnya ia adalah milik-Ku dan Aku 

yang akan memberikan balasannya, dan 

sungguh, bau tidak sedap mulut orang 

yang berpuasa di sisi Allah SWT lebih 

wangi dari pada parfum misik (H.R. 

Bukhari). 

 

8. Mengetahui tingkat 

kesungguhan para sahabat -

radhiyallahu 'anhum- dan salaf 

shalih dalam meningkatkan 

ibadah dan segala bentuk 

ketaatan pada bulan Ramadhan 

ini. 

Pada bulan yang mulia ini para sahabat 

nabi berlomba-lomba dalam melakukan 

berbagai kebaikan, baik dalam bentuk 

shalat malam, tilawatil Qur'an, membantu 

fakir miskin, memberi buka kepada orang-

orang yang berpuasa dan bahkan berjihad 

fi sabililllah. 

9. Mengetahui bahwa ibadah puasa 

akan memberi syafaat kepada 

yang melakukannya. 

Sebagaimana telah dijelaskan 

dalam pembahasan keutamaan 

keutamaan puasa Ramadhan. 

10. Mengetahui bahwa bulan 

Ramadhan dalah syahrul Qur'an 

dan syahrush-shabr (bulan Al-

Qur'an dan bulan kesabaran). 

 

Dengan mengetahui keistimewaan-

keistimewaan ini, niscaya akan terbangun 

semangat 

dan motivasi kita untuk memperbanyak 

ibadah pada bulan yang mulia ini. 

Allah SWT berfirman:  

 

Dan pada yang demikian ini hendaklah 

orang-orang saling berkompetisi [QS. 

AlMuthaffifin (83) : 26]. 

 

Semoga Allah SWT berikan taufiq, hidayah 

dan kekuatan kepada kita semua untuk 

bias memaksimalkan bulan Ramadhan 

tahun ini, Amiin. 
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lkisah di sebuah negeri tirai 

bambu nun jauh disana ada 

sebuah desa kecil yang cukup 

terasing dihimpit oleh dua gunung dan 

dikelilingi oleh hutan pinus yang sangat 

asri dan rindang tingallah sepasang suami 

istri yang hidup sangat sederhana. Mereka 

dikaruniai seorang anak laki2 yang gagah, 

yang selalu bisa diandalkan di setiap 

situasi.. kerja kerasnya sebagai peternak 

kuda dan bertani menjadi tumpuan hidup 

kedua orang tua nya. 

Suatu hari musibah datang untuk 

mengusik ketenangan keluarga itu, 

sebuah kuda jantan satu2nya yang selama 

ini jadi tumpuan ekonomi lepas dan berlari 

entah kemana ke arah hutan yang lebat 

itu.. sang pemuda tentu merasa sedih dan 

juga dihinggapi rasa bersalah.. karena 

bagaimanapun juga enjagaan kuda itu 

adalah menjadi tanggung jawabnya.. dan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

para tetangga pun berkomentar ”malang 

benar nasib keluarga miskin itu...” 

Waktu pun berlalu.. hari tak teasa 

sudah berganti menjadi hitungan 

minggu.disuatu pagi di tenagah dalamnya 

tidur keluaga miskin yang lelap dengan 

perut kosongnya terdengar suara ringkikan 

kuda yang jumlahnya mngkin lebig dari 

10.. sang pemuda pun keluar..Ya Tuhan 

ternyata kuda mereka kemabali dan tidak 

sendiri pula. Dia membawa 10 ekor kuda 

liar dari hutan.. betapa senangnya 

keluarga itu.. karena disana kuda adalah 

sumber kesejahteraan dan simbol 

kemakmuran seseorang.. dan para 

tetangga pun berkomentar ”beruntung 

benar nasib keluarga itu” 

11 keor kuda membuat sang 

pemuda sibuknya bukan main.. setiap hari 

dia haus mencari rumput dan mengurusi 

kuda2nya.. dan tugas terberat adalah 

bagaimana menjinakkan kuda2 liar itu.. di 

A 
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suatu pagi yang sejuk dan cerah sang 

pemuda terlihat gembira, satu lagi kuda 

telah berhasil ia jinakkan. Dengan 

gagahnya dia pun menaiki kuda itu tapi hal 

yang menegejutkan terjadi, rupanya 

perselisihan tidak hanya terjadi pada 

manusia, kudapun ternyata juga punya 

hak buat berselisih .. dan BRAK!! Sang 

pemuda pun jatuh dengan posisi yg 

mengenaskan.. satu kaki patah dan 

tangan kanannya pun ikut terkilir.. sang 

pemuda yang menjadi tumpuan hidup 

keluarga itupun kini tak berdaya terbaring 

lemah.. dan para tetangga pun 

berkomentar ”sial benar nasib keluarga itu” 

Satu bulan setelah kejadian itu 

sekelompok utusan istana datang 

memecah kesunyian desa.. titah raja pun 

disampaikan bahwa semua laki2 berumur 

dr 18 sampai 40 diharuskan ikut berperang 

melawan bangsa mongol, yang menjadi 

momok bagi kedaulatan cina pada saat 

itu.. semua pemuda pun pergi.. beruntung 

dengan keadaan kaki patah dan tangan 

terkilir sang pemuda tidak dikenai 

kewajiban seperti pemuda yang lain.. tak 

terasa 2 bulan berlalu.. para orang tua pun 

berharap cemas semoga putra2nya bisa 

pulang dengan selamat. Tapi kenyataan 

berkata lain para pemuda desa itu 

dikabarkan meninggal ketika terjadi 

pertempuran sengit dengan bangsa 

mongol.. ditengah tangisan mereka para 

tetangga pun berkomentar ”alangkah 

beruntungnya keluarga itu, gara2 kakinya 

yg patah anak kesayangan mereka masi 

bisa hidup sampai sekarag” 

Sebuah cerita yang masih saya ingat 

sampai sekarang.. walaupun tidak 

seutuhnya sama persis dari cerita asli 

yang pernah saya baca di perpustakaan 

SMA dulu.. tapi setidaknya maknanya 

sama.. makananya mengingatkan saya 

bahwa segala sesuatunya terkadang tidak 

seperti apa yg kita liat.. suatu yang dari luar 

terlihat menyedihkan, jauh dr harapan, 

penuh kekecewaan ternyata justru malah 

membawa kepada kegembiraan, suka cita 

di episode kehidupan yg terngkai 

setelahnya. Dan saya yakin semua pernah 

mengalami hal itu. 

 

Sedikit cerita yang mungkin bisa 

membawa semangat, harapan dan 

keyakinan kita bahwa Tuhan telah 

menyiapkan segala sesuatunya  
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ita mengenal berbagai jenis 

susu, mulai dari ASI, susu 

pasteurisasi, susu bubuk, 

hingga susu UHT. Nah, yang belakangan 

memang sedang naik daun. Apa 

perbedaan dan kelebihannya? 

Mari kita lompati ASI--sejak kita 

tahu bahwa ASI merupakan susu terbaik 

yang posisinya tidak tergantikan. Sebelum 

era susu UHT, kita mengenal apa yang 

namanya susu pasteurisasi. Ini merupakan 

susu segar cair yang dalam 

pengolahannya perlu dipanaskan dalam 

suhu 72-75 derajat selam kurang-lebih 15 

detik. Tujuannya adalah untuk membunuh 

bakteri pathogen, atau bakteri yang dapat 

menyebabkan penyakit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meski demikian, bakteri pembusuk yang 

ada pada susu tidak ikut mati. Oleh karena 

itu, susu pasteurisasi tidak bisa bertahan 

lama. Cara penyimpanan terbaik susu 

jenis ini adalah dengan disimpan dalam 

suhu rendah (5-6 derajat celcius). Dengan 

begitu, susu bisa tahan hingga 14 hari. 

Berbeda dengan susu pasteurisasi, 

dengan penanganan yang baik, susu 

bubuk bisa bertahan hingga dua tahun. Ini 

salah satu aspek yang membuat susu 

bubuk demikian popular. Aspek lain adalah 

beragam nutrisi yang bisa dengan mudah 

ditambahkan ke dalamnya. Ini yang 

kemudian dinamakan susu formula. 

Tapi ia bukan tanpa kekurangan. 

Proses pembuatan susu bubuk ternyata 
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mengurangi nilai kandungan nutrisi di 

dalamnya. Belum lagi, beberapa susu 

bubuk menggunakan bahan yang kurang 

baik untuk tubuh—terutama anak-anak, 

seperti gula, pengawet, maupun pewarna. 

Apa yang diklaim sebagai formula pun, 

ternyata bisa ditemui pada susu cair, 

utamanya susu UHT. 

Lalu apa keistimewaan susu UHT? 

Menurut Dr. Fiastuti Witjaksono SpGK, 

dalam acara kunjungan pabrik PT Ultra 

Jaya, secara garis besar, ia membawa 

yang terbaik dari dua jenis susu 

sebelumnya. Susu UHT merupakan susu 

yang diolah menggunakan pemanasan 

dengan suhu tinggi (140 

derajat celcius) dalam waktu 

singkat (2-5 detik). 

Pemanasan seperti ini akan 

mematikan seluruh 

mikroorganisme (baik 

pembusuk maupun 

pathogen) dan spora. 

Waktu pemanasan yang singkat 

juga dimaksudkan agar kerusakan nilai gizi 

susu tidak besar, serta untuk 

mendapatkan warna, aroma dan rasa yang 

relatif tidak berubah. 

Seiring dengan kemajuan teknologi, susu 

UHT kini dikemas menggunakan enam 

lapis kertas, plastik polyethylene, dan 

alumunium foil yang mampu melindungi 

susu dari udara luar, cahaya, kelembaban, 

aroma luar, bakteri. Alhasil, dalam 

kemasan tertutup, susu UHT bisa tahan 

disimpan sampai 10 bulan tanpa bahan 

pengawet. 

Harga susu UHT memang menjadi lebih 

mahal dari susu bubuk. Namun demi 

kualitas, rasanya selisih harga yang tipis 

bukan masalah 

selama ini kita mengenal susu UHT 

sebagai susu murni yang memiliki 

kandungan gizi yang tinggi. Tidak hanya 

itu, kita pun sudah 

mengetahui jika susu UHT 

merupakan susu terbaik di 

antara susu olahan lainnya. 

lantas, apa sih yang 

menyebabkan susu UHT ini 

menjadi sangat spesial dan 

bahkan disarankan untuk 

dikonsumsi setiap hari? 

Jawabannya terletak kepada proses 

pembuatan dan pengemasan  susu itu 

sendiri. 

Susu UHT atau Ultra Heat Treatment 

merupakan sebuah proses sterilisasi susu 

yang dilakukan dengan cara memanaskan 

susu dalam waktu singkat (1 hingga 2 
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detik, bahkan lebih cepat ketimbang 

proses sterilisasi susu pasteurisasi), akan 

tetapi susu UHT ini dipanaskan dalam  

suhu yang jauh lebih tinggi, bahkan untuk 

memanaskan susu ini dilakukan dalam 

suhu sekitar 135 derajat celcius. 

Dalam suhu tinggi inilah bakteri dalam 

susu dapat akan lebih mudah dimatikan 

sehingga susu dapat disimpan dalam 

ruangan jauh lebih lama tanpa harus takut 

terpapar bakteri pembusuk yang dapat 

menurunkan, atau bahkan merusak 

kualitas susu UHT. 

Proses yang cepat ini sendiri, tidak hanya 

bersifat melindungi zat gizi yang terdapat 

dalam susu saja, akan tetapi sangat efektif 

untuk membunuh mikroorganisme yang 

terkandung dalam susu. Inilah alasannya 

kenapa susu yang sudah menggunakan 

teknologi UHT tidak membutuhkan bahan 

pengawet. 

Mengenai kemasannya sendiri, Susu UHT 

dikemas dengan menggunakan teknologi 

aseptik dan bisa disimpan dalam suhu 

ruang selama berbulan-bulan, dengan 

catatan kemasannya tidak rusak atau 

belum dibuka sama sekali. Dengan kata 

lain, susu yang dibungkus dalam kemasan 

Tetra Pak (seperti susu Ultra) tidak 

mengandung pengawet sama sekali dan 

sangat aman untuk dikonsumsi. 

Mengenai kadar Gizinya sendiri, susu UHT 

mengandung kadar gizi yang hampir sama 

dengan susu murni yang langsung diambil 

dari sapi, yakni kaya akan protein, lemak, 

karbohidrat, mineral, enzim-enzim lainnya, 

gas dan juga vitamin A, C dan D. Semua 

itu terkemas dalam jumlah yang memadai. 

Karena itulah susu UHT sangat dianjurkan 

untuk di konsumsi oleh semua kalangan, 

termasuk anak-anak yang sudah berusia 

di atas satu tahun sebagai makanan 

pendamping, anak remaja yang dalam 

masa pertumbuhan, lansia dan para 

wanita yang membutuhkan banyak asupan 

kalsium untuk memerangi osteoporosis. 

Bagaimana, menurut Milk Lovers sendiri. 

Masih berminat berpaling dari susu UHT? 

Hingga hari ini berbagai jenis makanan 

dan minuman dalam kaleng, baik yang 

terkemas dalam kaleng tersterilisasi, 

ataupun kaleng hanya sebatas sebagai 

wadah, makin banyak saja di pasaran. Di 

satu sisi kehadiran produk kaleng yang 

kian beragam ini menggembirakan 

konsumen, karena produk pangan kaleng 

daya simpannya relatif lama. Jangkauan 

distribusi makan kaleng juga cukup luas 

sehingga mudah diperoleh di swalayan 
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atau pasar. Produk makanan kaleng juga 

banyak digunakan sebagai ransum pada 

saat kondisi kritis, misalnya pada saat 

terjadi bencana, kegiatan di luar rumah, 

atau bahkan pada saat darurat karena tak 

ada kesempatan untuk berbelanja atau 

kedatangan tamu di luar rencana. Dengan 

meningkatnya permintaan terhadap 

makanan kaleng, industri pengalengan 

pangan terus berkembang. Industri 

pengalengan pangan saat ini berkembang 

sangat pesat dan memberikan kontribusi 

yang nyata dalam perekonomian dunia. 

Saat ini sekitar 200 milyar makanan kaleng 

diproduksi di seluruh dunia setiap 

tahunnya (Purwiyatno Hariyadi dan Feri 

Kusnandar, Departemen Ilmu dan 

Teknologi Pangan, IPB). 

Kaleng banyak dipilih orang untuk 

kemasan makanan karena sifatnya kedap 

udara, relatif ringan (lebih ringan daripada 

gelas yang mempunyai kekedapan yang 

sama), mudah dibentuk, dan tidak mudah 

pecah. Dengan keunggulan sifat ini, sejak 

abad ke-18 kaleng telah digunakan 

sebagai pengemas produk pangan. 

Dewasa ini pun sebutan produk kalengan 

identik dengan produk aseptik dalam 

keleng yang diolah pada suhu tinggi yang 

didasarkan pada prinsip sterilisasi 

komersial. 

Hingga saat ini, masih ada 

sebagian Moms yang 

bingung 

menentukan 

mana susu 

yang baik untuk 

dikonsumsi 

si kecil. Ada 

yang 

beranggapan 

susu formula lebih baik dari 

susu UHT, ada pula yang 

beranggapan sebaliknya. Daripada 

bingung, simak penjelasan berikut ini. 

BEDANYA SUSU UHT, SKIM DAN 

FORMULA 

Moms, sebelum menentukan susu mana 

yang baik diberikan kepada sikecil, 

sebaiknya ketahui terlebih dulu apa 

bedanya susu UHT, Skim dan 

Formula.Susu UHT (Ultra High 

Temperature) adalah susu yang 

disterilisasi dengan suhu tinggi (135-145 

derajat Celcius) dalam waktu yang singkat 

selama 2-5 detik. Pemanasan dengan 

suhu tinggi ini bertujuan untuk membunuh 

seluruh mikroorganisma (baik bakteri 

pembusuk maupun patogen) dan spora. 

Waktu pemanasan yang singkat 
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dimaksudkan untuk mencegah kerusakan 

nilai gizi susu serta untuk mendapatkan 

warna, aroma dan rasa yang relatif tidak 

berubah seperti susu segar. Kesegaran 

susu akan terasa nikmat jika segera 

diminum, terlebih jika disimpan dalam 

lemari pendingin.  

Sedangkan susu skim adalah susu bubuk 

tanpa lemak yang dibuat dengan cara 

pengeringan atau spray dryer untuk 

menghilangkan sebagian air dan lemak 

tetapi masih mengandung laktosa, protein, 

mineral, vitamin yang 

larut lemak, dan vitamin 

yang larut air (B12). 

Susu Formula yang 

dijual pada umumnya 

adalah susu yang 

diproses dari susu sapi 

segar baik dengan atau 

tanpa tambahan zat 

lain seperti lemak atau protein yang 

kemudian dikeringkan. TETAP 

UTAMAKAN ASI. 

Pada dasarnya tidak ada kewajiban 

memperkenalkan salah satu jenis susu 

tersebut. Justru, prinsip utama pemberian 

susu adalah berikan ASI pada bayi 0 – 6 

bulan atau ASI eksklusif. Sebaliknya, susu 

formula bisa dijadikan alternatif bilamana 

Moms tidak dapat memberikan ASI 

Eksklusif.Dengan diberikanya susu 

formula khusus yang dirancang hingga 

menyerupai ASI, diharapkan bisa 

memenuhi kebutuhan akan nutrisi bayi. 

Begitu usia 7 bulan bayi mulai diberikan 

makanan pendamping ASI (MPASI). 

Tujuan MPASI untuk menambah asupan 

nutrisi selain dari ASI, serta mengajari bayi 

agar mengenal makanan secara bertahap 

dengan konsistensi lain yang nantinya 

menuju pada makanan padat.  

Sementara, susu UHT 

bisa diberikan kepada 

bayi bila ia sudah 

berusia 9 bulan, tatapi 

harus diencerkan 

terlebih dahulu dengan 

air. Apabiala bayi 

sudah berusia 12 

bulan, susu UHT dapat 

diberikan seutuhnya kepada anak. Jumlah 

yang diberikan berkisar antara 2-3 gelas 

sehari (1 gelas = 250 ml) sesuai 

kemampuan anak.Susu UHT memang 

direkomendasikan untuk anak usia 12 

bulan ke atas. Susu skim tidak ditujukan 

untuk anak pada umumnya, nilai kalorinya 

hanya mengandung 55 persen dari seluruh 

energi susu. Tak heran, jika susu skim 

seringkali digunakan dalam pembuatan 
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keju rendah lemak dan yogurt. MANA 

YANG LEBIH BAIK?Bila dilihat dari sisi 

kualitas susu dengan cara sterilisasi, susu 

UHT lebih baik dibandingkan cara 

sterilisasi lain.  

Proses sterilisasi UHT yaitu dengan 

pemanasan yang tinggi dan singkat.Di 

dalam teknologi pangan, telah diketahui 

bahwa pengolahan dengan suhu 

pemanasan yang tinggi tetapi dengan 

waktu yang singkat, lebih dapat 

menyelamatkan nilai gizi daripada suhu 

pengolahan yang lebih rendah tetapi 

dengan waktu yang lebih lama.Jangka 

waktu simpan susu UHT lebih lama dari 

produk susu cair dengan cara sterilisasi 

pasteurisasi.  

Susu UHT dapat disimpan dalam waktu 

yang cukup panjang yaitu mencapai 6 – 10 

bulan meski tanpa bahan pengawet, 

bahkan tidak perlu dimasukkan ke dalam 

lemari pendingin. Selain itu, susu UHT 

merupakan susu yang higienis karena 

bebas dari seluruh mikroba 

(patogen/penyebab penyakit dan 

pembusuk) serta spora sehingga potensi 

kerusakan mikrobiologis sangat minimal, 

bahkan hampir tidak ada.  

Kontak panas yang sangat singkat pada 

proses UHT menyebabkan mutu sensori 

(warna, aroma dan rasa khas susu segar) 

dan mutu gizi, relatif tidak berubah. 

Keuntungan lainnya, karena biaya 

pengemasanya tidak sulit dan mahal, 

maka biasanya produk susu UHT dijual 

dengan harga yang terjangkau.Bagaimana 

dengan susu formula? Susu bubuk berasal 

dari susu segar yang kemudian 

dikeringkan, umumnya menggunakan 

spray dryer atau roller dryer. Kerusakan 

protein sebesar 30% dapat terjadi pada 

pengolahan susu cair menjadi susu 

bubuk.Lama simpan susu bubuk juga 

tergolong lama, maksimal 2 tahun, 

tentunya dengan penaganan yang baik 

dan benar.  

Susu bubuk dapat dikelompokkan menjadi 

tiga jenis yaitu susu bubuk berlemak (full 

cream milk powder), susu bubuk rendah 

lemak (partly skim milk powder), dan susu 

bubuk tanpa lemak (skim milk powder). 

Yang penting diigat, pilihlah susu yang 

cocok untuk si kecil. Konsumsi susu 

penting untuk menunjang tumbuh 

kembang si kecil dan meningkatkan 

system imunitas (kekebalan) tubuh 

terhadap berbagai penyakit. Kepala Susu 

Sebagai Campuran MPASI Anda sering 

membeli susu sapi murni? Bila iya, 

mungkin anda tahu lapisan mengental dan 

Edisi Juni 2015 -45 



 
 

tebal yang ada pada permukaan susu. Jika 

susu cair tersebut dipanaskan dan 

didiamkan beberapa lama, emulsi lemak 

akan naik kepermukaan susu dan 

membentuk lapisan tebal. Nah, itu lah 

yang disebut dengan kepala susu.Kepala 

susu adalah bagian susu yang 

mengandung protein jenis kasein. 

Dibandingkan whey, protein utama dari 

susu yang berbentuk cair dan banyak 

terdapat dalam ASI, kasein lebih sulit 

dicerna. Itulah sebabnya bayi 0 – 6 bulan 

idealnya mengonsumsi ASI karena 

kandungan whey-nya lebih tinggi daripada 

kasein.Kepala susu hanya boleh diberikan 

kepada bayi usia 6 bulan ke atas, saat ia 

diperkenalkan dengan MPASI.  

Tentu saja diberikan dalam jumlah yang 

sesuai, sebagai salah satu bahan 

campuran MPASI misalnya bubur dan 

sebagainya. Pentingkah Fortifikasi Susu 

Formula?Makanan terbaik untuk bayi… ya 

sudah pasti ASI, karena selain 

memberikan semua unsur gizi yang 

dibutuhkan, ASI mengandung komponen 

yang sangat spesifik, dan telah disiapkan 

untuk memenuhi kebutuhan dan 

perkembangan bayi. ASI mengandung 

antibodi yang merupakan perlindungan 

alami bagi bayi baru lahir, ASI juga diduga 

dapat meningkatkan IQ anak, serta 

mengandung enzim penyerapan lipase 

(yang sampai saat ini belum bisa ditiru oleh 

susu formula, karena enzim ini rusak 

karena pemanasan). 

Pemberian ASI juga berperan penting 

dalam hal perkembangan Emotional 

Quotient (EQ) anak. Kedekatan dengan 

ibu ketika mendapatkan ASI, membuat 

anak merasa aman dan disayang, 

sehingga akan berpengaruh terhadap 

perkembangan emosi anak, kalau ASI 

sudah sedemikian lengkap, sebenarnya 

masih perlukah susu formula 

bayi?Menurut WHO, 98% wanita 

mempunyai kemampuan fisiologis untuk 

menyusui, yang berarti hanya 2% wanita 

yang tidak dapat memberikan ASI karena 

berbagai sebab dan pertimbangan, 

sehingga perlu pemberian susu formula 

bayi (artinya hanya bila dilakukan bila 

memang benar-benar dibutuhkan). 

Keadaan ini membuat produsen 

memproduksi susu formula, yang dalam 

perjalannya malah dijadikan makanan 

utama untuk bayi bukan hanya oleh ibu 

yang tidak mampu menyusui, tetapi juga 

oleh ibu yang belum menyadari 

keunggulan ASI. 

Karena ASI adalah makanan terbaik untuk 

bayi, maka berbagai penelitian tentang ASI 
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dilakukan guna meningkatkan kualitas 

susu formula bayi. Produsen 

menambahkan berbagai komponen agar 

susu formula bayi dapat menyamai 

kualitas ASI. Namun demikian ASI tidak 

akan pernah bisa digantikan oleh susu 

formula bayi karena masih banyak 

kandungan ASI yang sampai saat ini 

belum diketahui.Selain penambahan 

vitamin (A, D, E, K, B1, B2, B6, B12, C), 

mineral (kalsium, fosfor, magnesium, dll), 

dan zat gizi lain seperti asam linoleat, kolin, 

asam folat, asam pantetonat, nikotinamid 

dan botin, sering pula ditambahkan ARA 

(arachidonic acid) dan DHA 

(docosahexonic acid) pada susu formula, 

walaupun sampai sejauh ini belum cukup 

bukti ilmiah yang menajmin bahwa 

penambahan kedua komponen tersebut 

bermanfaat bagi bayi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beberapa studi menunjukan beberapa 

manfaat yang diperoleh dari suplementasi 

nukleotida, di antaranya perbaikan 

pertumbuhan selama masa tumbuh 

kembang pada bayi dengan berat badan 

lahir yang kurang, berkurangnya kejadian 

diare, perbaikan fungsi imunologi pada 

komponen darah bayi dengan respon 

antibodi yang lebih besar terhadap 

imunisasi dipteri dan imunisasi influenza, 

serta perubahan metabolisme lipid. 

Meskipun demikian, untuk bayi yang lahir 

normal dengan berat badan normal, belum 

ada bukti adanya manfaat suplementasi 

pada formula bayi. 

Sedangkan penambahan lutein belum 

diketahui manfaatnya untuk apa karena 

menurut peraturan internasional, lutein 

belum termasuk dalam kelompok vitamin 

atau sebagai zat gizi lain. 

menghasilkan produk yang aman 

dikonsumsi. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hubungi mbak ita di 

081.2306.33.464 

u/registrasi 
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Pertanyaan: 

Saya merasa hidup saya ini penuh dengan 

masalah, dalam berbagai hal ekonomi 

susah, percintaan selalu gagal, saya 

bingung harus bagaimana, sudah datang 

ke uztad tapi tetap aja, disuruh wirid, puasa 

tetapi saya susah. Pak firman, apa yang 

saya lakukan? Saya menemukan blog pak 

firman ketika mencari cara merubah hidup, 

mohon sarannya pak? Bagaimana saya 

bisa privat ke bapak? 

Anto, 08124344xxxxx 

Jawab: 

Terima kasih mas anto yang sudah 

membaca blog saya dan membaca 

majalah kekuatan sugesti ini. Mengenai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kasus anda itu, memang banyak dialami 

orang, kadang banyak orang itu sibuk 

mengeluh seperti anda, tapi tidak mau 

melakukan instropeksi ke dalam tentang 

apa yang sebenarnya ada di Pikirannya.  

Yang perlu anto sadari adalah, hidup 

seseorang itu, sesuai dengan pikiran 

orang itu. Sehingga yang harus dilakukan 

untuk mengubah hidup itu bukan hanya 

dengan wirid dan puasa, tetapi yang harus 

dilakukan adalah dengan mengenali apa 

yang sedang berjalan di pikirannya, 

kemudian mengubahnya.  

Ketika kita mau mengubah pikiran kita 

maka otomatis hidup kita berubah, 

sehingga yang harus dilakukan anto 

adalah melakukan perubahan di pikiran 

Kirimkan pertanyaan anda 

Melalui pratamafirman@yahoo.com 
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anto, jika ingin privat maka silahkan saja 

mengatur jadwalnya dengan menghubungi 

mbak ita di 081.2306.33.464. 

Pertanyaan : 

Saya suka membaca tulisan mas firman 

tentang hipnotis, sayaingin menanyakan, 

apakah bisa menghipnotis seseorang agar 

berkata jujur seperti di tv itu mas? 

Imam-via twitter 

Jawaban 

Imam yang senang dengan hipnotis, 

teruskan membaca artikel saya, di 

www.ahlihipnotis.com, anda pasti 

mendapat banyak pencerahan tentang 

hipnotis, saya katakan pencerahan karena 

banyak diluar sana artikel tentang hipnotis 

yang bisa saya masukkan ke kategori 

ngawur, sehingga membuat masyarakat 

jadi tambah bodoh. 

Menjawab pertanyaan anda tentang 

hipnotis untuk kejujuran seperti di tv, maka 

saya jelaskan ya apa yang anda lihat di tv 

itu hanya untuk kebutuhan hiburan, bukan 

yang sebenarnya. Darimana anda bisa 

memastikan kalau apa yang dikatakan itu 

jujur, bukankah jujur itu artinya apa yang 

dikatakan sesuai dengan kenyataan. 

Kapan anda tahu kenyataannya orang 

yang di tv itu?  

Hipnotis tidak bisa memaksa orang untuk 

jujur, tapi kalau kalau orangnya memang 

tidak memiliki masalah maka pasti mau 

berkata jujur. Polisi,KPK tidak 

menggunakan hipnotis dalam proses 

penyelidikan dan penyidikan karena 

memang tidak bisa. 

Jadi, cerdas ya dalam memahmi hipnotis. 

Pertanyaan : 

Saya punya toko di salah satu pasar di 

Jakarta, apakah bisa dengan belajar AMC, 

toko saya jadi rame lagi?apakah teknik itu 

halal ya? 

Erna, ernxxxxxx@gmail.com 

Jawaban : 

Erna dijakarta, terima kasih atas 

pertanyaan yang bagus ini, untuk kasus 

anda, sebuah toko, usaha, warung, atau 

bisnis apapun itu bisa rame asalkan si 

pemiliknya memang mau rame, saya 

banyak menemui orang di kelas AMC yang 

memiliki kasus seperti anda, dan mereka 

sadar bahwa yang membuat toko mereka 

tidak rame adalah mereka sendiri. 

Setelah mereka menyadari program yang 

salah dalam pikirannya, maka mereka 

mengubahnya, kemudian ditambah 

dengan teknik alpha telepati untuk 
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mempengaruhi banyak orang atau dikenal 

dengan istilah penglaris maka pasti toko 

erna yang sekarang kurang rame menjadi 

jauh lebih rame. 

Pertanyaan: 

Pak firman, saya punya anak yang kata 

gurunya itu hiperaktif, saya lihat 

sebenarnya anak saya ini hanya pengen 

aktif saja, mungkin gurunya yang tidak 

sabar. Dan nilai anak saya selalu bagus. 

Menurut pak firman, apa yang harus saya 

lakukan? 

Endang,08774xxxxxx 

Jawaban : 

Ibu endang, mungkin maksud gurunya 

mau bilang nakal tetapi gak enak dengan 

ibu hehe. 

Coba ibu naikkan lagi intensitas 

pertemuan dengan anak ibu itu, ibu coba 

lebih sering lagi untuk bertemu anak ibu, 

agar ibu menjadi lebih dekat dengan anak 

ibu. 

Membangun kedekatan ini,adalah untuk 

memperkuat hubungan bathin antara ibu 

dan anak ibu, sehingga anak ibu menjadi 

mudah menurut kepada ibu. Cobalah 

sering memujinya, perhatikan apa yang dia 

mau, berikan bimbingan. Karena anak 

menjadi nakal sebnarnya karena tidak 

mendapatkan perhatian yang dia butuhkan 

dari keluarga, sehingga membuat dia 

mencari perhatian dengan bersikap yang 

diluar kewajaran. 

Pertanyaan : 

Pak firman, saya sudah memahami pikiran 

bawah sadar, saya sudah pernah belajar. 

Yang saya tanyakan, kenapa ilmu yang 

saya dapat dengan pemaparan dan artikel 

pak firman itu berbeda, kalau di ilmu yang 

saya pelajari mengontrol pikiran itu butuh 

proses, sementara pak firman blg tidak 

butuh, bahkan seperti computer, apa iya? 

Sony-Makassar, via facebook 

Jawaban: 

Sony, maaf sebelumnya kalau artikel-

artikel saya membuat anda mulai berpaling 

dari ilmu yang anda pelajari. Saya mulai 

menulis tentang pikiran karena saya 

melihat banyak pemahaman, banyak 

artikel yang ada justru membingungkan 

orang, tambah membuat orang bodoh. 

Mungkin ini karena yang mengajarkan juga 

kurang paham. 

Akibatnya terjadi gagal paham, fatalnya 

gagal paham ini terjadi massal. Kalau 

computer bisa diprogram dengan mudah, 

maka pikiran jauh lebih mudah. Bukankah 
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computer itu meniru pikiran kita. Mana 

yang lebih hebat, computer yang buat 

manusia atau pikiran yang dibuat Tuhan? 

Selama ini kita diberikan ilmu yang terliha 

susah dalam mengendalikan 

pikiran,padahal sebenarnya mudah 

bahkan sangat mudah.Itulah tujuan saya 

membuat AMC, agar semua orang 

menyadari bahwa PIKIRANnya itu luar 

biasa dan harus dikenali agar bisa 

dikontrol. 
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