
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

etika melihat kalender hari ini 

terlihat idul fitri 1436 H tinggal 

satu minggu lagi, itu artinya bulan 

Ramadhan hanya tersisa tuju hari lagi. 

Hari cepat berganti, waktu cepat berubah, 

rasanya baru sebentar saja kita 

merasakan Ramadhan, baru sebentar 

melihat masjid ramai, baru sebentar 

mendegarkan alunan ayat suci Al-Quran di 

malam hari, baru sebentar menyaksikan 

tayangan-tayangan penuh makna di 

semua stasiun televise, baru sebentar 

menyaksikan ramainya orang membeli 

takjil dan makanan berbuka puasa di sore 

hari, baru sebentar mendengar banyak 

orang bicara “ayo kalau marah dan emosi 

nanti batal puasanya”. Baru sebentar 

rasanya menikmati “perbedaan” suasana 

dengan bulan-bulan lainnya. Baru 

sebentar rasanya bulan penuh kebaikan 

ini. 

Bulan Ramadhan memang hanya ada 

satu diantara 12 bulan dalam satu tahun, 

bulan Ramadhan memang hanya 1/12 

bagian dari seluruh perputaran hari dalam 

satu tahun. Memang, kalau kita 

merasakan istimewanya Ramadhan 

pastilah kita meminta setiap hari adalah 

Ramadhan, setiap bulan dalam satu tahun 

adalah bulan Ramadhan. Tetapi Tuhan 

Maha Adil, coba anda renungkan kalau 

saja semua bulan adalah bulan 

Ramadhan, kalau saja semua hari sama 

seperti hari di bulan Ramadhan maka 

predikat “istimewa dan spesial” tentulah 

hilang dari bulan Ramadhan, tidak ada lagi 

keistimewaan, tidak ada lagi kekhususan, 

K 
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tidak ada lagi kelebihan.  Karena hanya 

satu-satunya diantara 12 bulan, maka 

melekatlah keistimewaaan, kekhususan 

dan kelebihan di bulan Ramadhan ini.  

Begitu bulan Ramadhan ini berlalu, maka 

kita memasuki bulan yang baru, bulan 

yang sering dikatakan oleh banyak orang 

sebagai bulan kemenangan, bulan yang 

fitri, bulan yang penuh kesucian, bulan 

yang baik untuk silaturahmi, bulan syawal. 

Idul Fitri adalah sebuah momentum, 

sebuah situasi yang memang diberikan 

oleh Tuhan, dijadwalkan oleh Tuhan bagi 

semua orang yang sudah menjalankan 

“program pembelajaran diri” selama bulan 

Ramadhan ini. Karena selama Ramadhan 

sudah menjalankan berbagai “training” 

untuk mengenali diri, dengan berbagai 

aktivitas seperti puasa, mengontrol emosi, 

mengendalikan diri, berlatihan menjadi 

tuan atas diri kita seutuhnya, maka 

seharusnya orang yang telah melalui 

semua itu dengan baik, dengan tuntas 

sangat wajar untuk diberikan sebuah 

penghargaan, untuk diberikan sebuah 

hadiah, hadiah yang membuat manusia 

kembali kepada fitrahnya sebagi 

penguasa diri, sebagai pengontrol diri, 

sebagai pemimpin bagi seluruh anggota 

tubuhnya.  

Selama Ramadhan, kita diberikan 

program-program untuk membiasakan diri 

mengontrol perut, mengontrol makan 

menunggu adzan, mengontrol mulut untuk 

menahan bicara yang merugikan, 

mengontrol tangan untuk melakukan hal 

yang baik saja, mengontrol kaki untuk rajin 

beribadah, rajin pergi ke masjid, 

mengontrol semua kehendak diri, semua 

latihan ini adalah sebuah program 

pembiasaan diri agar setiap orang 

menyadari bahwa masing-masing dirinya 

adalah pemimpin. Pemimpin bagi seluruh 

anggota dirinya. Jika selama ini tangan 

dan kaki sering berontak, jika selama ini 

semua makanan ingin dimakan, maka 

selama Ramadhan ini, kita belajar menjadi 

pemimpin yang arif untuk mengendalikan 

semua itu. Bukan melarang sama sekali, 

sebab semua keinginan adalah hal yang 

memang juga dari Tuhan, yang 

diharapkan adalah mengendalikan semua 

keinginan itu. 

Dan seminggu lagi, program pembiasaan 

diri ini segera berakhir, kalau anda mampu 

membiasakan diri selama 1 bulan ini, itu 

artinya anda mampu menjadi pemimpin 

yang benar-benar memimpin, mengontrol 

dan mengendalikan penuh diri anda, itu 

makanya kita menjadi pemenang, menjadi 

seorang leader yang terlatih. Karena  
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sudah menjadi pemimpin yang menang, 

menjadi seorang leader yang terlatih, 

maka diharapkan kita semua bisa 

menjalani 11 bulan kedepan dengan 

penuh kekuatan, penuh optimisme dan 

penuh dengan pengendalian untuk 

mencapai tujuan kita masing-masing. 

Itulah makna pemenang yang seharusnya 

kita semua dapatkan di tanggal 1 syawal 

nanti, di hari kemenangan, di hari Raya 

Idul Fitri. 

Majalah Kekuatan Sugesti kembali hadir di 

bulan Juli 2015 ini dengan membawa 

semangat pemenang, semangat kembali 

ke fitrah manusia. Salah satu kunci untuk 

menyadari bahwa manusia itu adalah 

pemimpin bagi masing-masing dirinya 

adalah dengan menyadari bahwa ada 

sebuah “software kehidupan” yang sudah 

Tuhan berikan, yang sudah Tuhan 

tanamkan di masing-masing orang. Kitalah 

yang diberi hak oleh Tuhan untuk 

mengendalikan diri kita sepenuhnya, 

kitalah yang diberikan hak oleh Tuhan 

untuk mengontrol diri kita sepenuhnya. 

Software kehidupan itu ada di PIKIRAN 

kita, ada di PIKIRAN setiap manusia. Cara 

efektif untuk melakukan pengendalian diri 

adalan melalui pemrograman Pikiran, 

sebab Pikiran memang menjadi sumber 

utama semua aktivitas diri, Pengendalian 

diri inilah yang ingin diajarkan Tuhan 

selama Ramadhan. Dan kita semua harus 

mempelajarinya. 

Selamat meninggalkan bulan Ramadhan 

dan memasuki bulan syawal dan bulan 

lainnya dengan ilmu baru, kekuatan baru. 

Segenap tim Majalah Kekuatan Sugesti 

mengucapkan selamat meraih 

kemenangan sesungguhnya di hari yang 

penuh kesucian. Selamat Hari Raya Idul 

Fitri 1436H, Mohon maaf lahir dan bathin.
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idak Terasa, Waktu seperti begitu 

cepat berlalu. Kita kini telah 

berada di penghujung Ramadhan. 

Kalau kita perhatikan masyarakat di 

sekeliling kita, sebagian mereka bahkan 

mulai disibukkan dengan hiruk pikuk Idul 

Fitri. Luapan kegembiraan sudah terasa. 

Mall-mall menjadi padat. Lalu lintas 

lambat merayap. Banyak rumah berganti 

cat. Baju baru dan makanan enak juga 

telah siap. 

Jika demikian gempitanya masyarakat kita 

berbahagia di penghujung akhir 

Ramadhan, tidak demikian dengan para 

sahabat dan salafus shalih. Semakin 

dekat dengan akhir Ramadhan, kesedihan 

justru menggelayuti generasi terbaik itu. 

Tentu saja kalau tiba hari raya Idul Fitri 

mereka juga bergembira karena Id adalah 

hari kegembiraan. Namun di akhir 

Ramadhan seperti ini, ada nuansa 

kesedihan yang sepertinya tidak kita miliki 

di masa modern ini. 

Saudaraku yang dirahmati Allah, 

Mengapa para sahabat dan orang-orang 

shalih bersedih ketika Ramadhan hampir 

berakhir? Kita bisa menangkap alasan 

kesedihan itu dalam berbagai konteks 

sebab. 

Pertama, patutlah orang-orang beriman 

bersedih ketika menyadari Ramadhan 

akan pergi sebab dengan perginya bulan 

suci itu, pergi pula berbagai 

keutamaannya. 

Bukankah Ramadhan bulan yang paling 

berkah, yang pintu-pintu surga dibuka dan 

pintu neraka ditutup? Bukankah hanya di 

bulan suci ini syetan dibelenggu? Maka 

kemudian ibadah terasa ringan dan kaum 

muslimin berada dalam puncak kebaikan? 

Telah datang kepada kalian bulan yang 

penuh berkah, diwajibkan kepada kalian 

ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu 

surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka 

T 
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serta para syetan dibelenggu… (HR. 

Ahmad) 

Bukankah hanya di bulan Ramadhan 

amal sunnah diganjar pahala amal wajib, 

dan seluruh pahala kebajikan 

dilipatgandakan hingga tiada batasan? 

Semua keutamaan itu takkan bisa ditemui 

lagi ketika Ramadhan pergi. Ia hanya 

akan datang pada bulan Ramadhan 

setahun lagi. Padahal tiada yang dapat 

memastikan apakah seseorang masih 

hidup dan sehat pada Ramadhan yang 

akan datang. Maka pantaslah jika para 

sahabat dan orang-orang shalih bersedih, 

bahkan menangis mendapati Ramadhan 

akan pergi. 

Kedua, adalah peringatan dari Rasulullah 

SAW bahwa semestinya Ramadhan 

menjadikan seseorang diampuni dosanya. 

Jika seseorang sudah mendapati 

Ramadhan, sebulan bersama dengan 

peluang besar yang penuh keutamaan, 

namun masih saja belum mendapatkan 

ampunan, benar-benar orang itu sangat 

rugi. Bahkan celaka. Celakalah seorang 

yang memasuki bulan Ramadhan namun 

dia tidak diampuni (HR. Hakim dan 

Thabrani) 

Masalahnya adalah, apakah seseorang 

bisa menjamin bahwa dirinya 

mendapatkan ampunan itu. Sementara 

jika ia tidak dapat ampunan, ia celaka. 

Betapa hal yang tidak dapat dipastikan ini 

menyentuh rasa khauf para sahabat dan 

orang-orang shalih. Mereka takut 

sekiranya menjadi orang yang celaka 

karena tidak mendapatkan ampunan, 

padahal Ramadhan akan segera pergi. 

Maka mereka pun menangis, meluapkan 

ketakutannya kepada Allah seraya 

bermunajat agar amal-amalnya diterima. 

Wahai Rabb kami… terimalah puasa 

kami, shalat kami, ruku’ kami, sujud kami 

dan tilawah kami. Sesungguhnya Engkau 

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui 

Para sahabat dan orang-orang shalih 

bukan hanya berdoa di akhir Ramadhan. 

Bahkan, konon, rasa khauf membuat 

mereka berdoa selama enam bulan agar 

amal-amal di bulan Ramadhan mereka 

diterima Allah SWT. Lalu enam bulan 

setelahnya mereka berdoa agar 

dipertemukan dengan Ramadhan 

berikutnya. 

Saudaraku yang dirahmati Allah, 
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Perbedaan tashawur (paradigma, 

persepsi) dalam memandang akhir 

Ramadhan itulah yang kemudian 

membawa perbedaan sikap antara 

generasi sahabat dan generasi kita saat 

ini. Jika sebagian masyarakat, seperti 

dikemukakan di atas, asyik berbelanja 

menyambut Idul Fitri, para sahabat asyik 

beri’tikaf di sepuluh hari terakhir. Maka 

bisa kita bayangkan bahwa Madinah di 

era Rasulullah di sepuluh hari terakhir 

Ramadhan layaknya seperti kota 

setengah mati. Sebab para lelaki beri’tikaf 

di masjid-masjid. Bahkan begitu pula 

sebagian para wanitanya. 

Jika kita sibuk menyiapkan kue lebaran, 

para sahabat dan salafus shalih sibuk 

memenuhi makanan ruhaninya dengan 

mengencangkan ikat pinggang, 

bersungguh-sungguh beribadah 

sepanjang siang, terlebih lagi di waktu 

malam. 

Jika kita mengalokasikan banyak uang 

dan waktu untuk membeli pakaian baru, 

para sahabat dan salafus shalih 

menghabiskan waktu mereka dengan 

pakaian taqwa. Dengan pakaian taqwa itu 

mereka menghadap Allah di masjid-Nya, 

berduaan dan bermesraan dalam 

khusyu’nya shalat, tilawah, dzikir, dan 

munajat. 

Saudaraku yang dirahmati Allah, 

MASIH ADA WAKTU 

 Masih ada waktu bagi kita, 

Masih ada waktu bagi kita sebelum 

Ramadhan pergi. Masih ada kesempatan 

bagi kita untuk mengubah tashawur 

tentang akhir Ramadhan. Maka beberapa 

hari ke depan bisa kita perbaiki sikap kita. 

Pertama, kita lihat lagi target Ramadhan 

yang telah kita tetapkan sebelumnya. 

Mungkin target tilawah kita. Masih ada 

waktu untuk mengejar, jika seandainya 

kita masih jauh dari target itu. Demikian 

pula kita evaluasi ibadah lainnya selama 

28 hari ini. Lalu kita perbaiki. 

Kedua, kita lebih bersungguh-sungguh 

memanfaatkan Ramadhan yang tersisa 

sedikit ini. Mungkin kita tak bisa beri’tikaf 

penuh waktu seperti para sahabat dan 

salafus shalih itu. Namun jangan sampai 

kita kehilangan malam-malam terakhir 

Ramadhan tanpa qiyamullail, tanpa 

beri’tikaf –lama atau sebentar- di masjid-

Nya. 
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Saudaraku yang dirahmati Allah, 

Bulan Ramadhan merupakan momentum 

peningkatan kebaikan bagi orang-orang 

yang bertaqwa dan ladang amal bagi 

orang-orang shalih. Terutama, sepuluh 

hari terakhir Ramadhan. 

Dari ummul mukminin, Aisyah RA, 

menceritakan tentang kondisi Nabi SAW 

ketika memasuki sepuluh hari terakhir 

Ramadhan: 

Dari Aisyah RA berkata: “Rasulullah SAW 

jika telah masuk sepuluh terakhir bulan 

Ramadhan menghidupkan malam, 

membangunkan keluarganya dan 

mengencangkan ikat pinggang”. (Muttafaq 

‘alaih) 

Apa rahasia perhatian lebih beliau 

terhadap sepuluh hari terakhir 

Ramadhan? Paling tidak ada dua sebab 

utama: 

Sebab pertama, karena sepuluh terakhir 

ini merupakan penutupan bulan 

Ramadhan, sedangkan amal perbuatan 

itu tergantung pada penutupannya atau 

akhirnya. Rasulullah SAW berdoa: 

 “Ya Allah, jadikan sebaik-baik umurku 

adalah penghujungnya. Dan jadikan 

sebaik-baik amalku adalah 

pamungkasnya. Dan jadikan sebaik-baik 

hari-hariku adalah hari di mana saya 

berjumpa dengan-Mu Kelak.” 

Jadi, yang penting adalah hendaknya 

setiap manusia mengakhiri hidupnya atau 

perbuatannya dengan kebaikan. Karena 

boleh jadi ada orang yang jejak hidupnya 

melakukan sebagian kebaikan, namun ia 

memilih mengakhiri hidupnya dengan 

kejelekan. 

Sepuluh akhir Ramadhan merupakan 

pamungkas bulan ini, sehingga 

hendaknya setiap manusia mengakhiri 

Ramadhan dengan kebaikan, yaitu 

dengan mencurahkan daya dan upaya 

untuk meningkatkan amaliyah ibadah di 

sepanjang sepuluh hari akhir Ramadhan 

ini. 

Sebab kedua, karena dalam sepuluh hari 

terakhir Ramadhan merupakan 

turunnya lailatul qadar, karena lailatul 

qadar bisa juga turun pada bulan 

Ramadhan secara keseluruhan, sesuai 

dengan firman Allah swt. 

 “Sesungguhnya Kami telah turunkan Al 

Qur’an pada malam kemuliaan.” 

Allah SWT juga berfirman: 
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 “Bulan Ramadhan, adalah bulan 

diturunkan di dalamnya Al Qur’an, 

sebagai petunjuk bagi manusia dan 

penjelasan dari petunjuk dan pembeda -

antara yang hak dan yang batil-.” 

Dalam hadits disebutkan: “Telah datang 

kepada kalian bulan Ramadhan, bulan di 

dalamnya ada lailatul qadar, malam lebih 

baik dari seribu bulan. 

Al Qur’an dan hadits shahih menunjukkan 

bahwa lailatul qadar itu turun di bulan 

Ramadhan. Dan boleh jadi di sepanjang 

bulan Ramadhan semua, lebih lagi di 

sepuluh terakhir Ramadhan. 

Sebagaimana sabda Nabi SAW: 

 “Carilah lailatul qadar di sepuluh terakhir 

Ramadhan.” 

Pertanyaan berikutnya, apakah lailatul 

qadar di seluruh sepuluh akhir Ramadhan 

atau di bilangan ganjilnya saja? Banyak 

hadits yang menerangkanlailatul 

qadar berada di sepuluh hari terakhir. Dan 

juga banyak hadits yang 

menerangkan lailatul qadar ada di 

bilangan ganjil akhir Ramadhan. 

Rasulullah SAW bersabda: 

 “Carilah lailatul qadar di sepuluh hari 

terakhir dan di bilangan ganjil.” 

Oleh karena itu, mari kita berlomba 

meraih lailatul qadar di sepuluh hari 

terakhir Ramadhan, baik di bilangan 

ganjilnya atau di bilangan genapnya. 

Karena tidak ada konsensus atau ijma’ 

tentang kapan turunnya lailatul qadar. 

Di kalangan umat muslim masyhur 

bahwa lailatul qadar itu turun pada 

tanggal 27 Ramadhan, sebagaimana 

pendapat Ibnu Abbas, Ubai bin Ka’ab dan 

Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Akan 

tetapi sekali lagi tidak ada konsensus 

pastinya. 

Sehingga imam Ibnu Hajar dalam kitab 

“Fathul Bari” menyebutkan, “Paling tidak 

ada 39 pendapat berbeda tentang kapan 

lailatul qadar.” 

Ada yang berpendapat ia turun di malam 

dua puluh satu, ada yang berpendapat 

malam dua puluh tiga, dua puluh lima, 

bahkan ada yang berpendapat tidak 

tertentu. Ada yang berpendapat lailatul 

qadar pindah-pindah atau ganti-ganti, 

pendapat lain lailatul qadar ada di 

sepanjang tahun. Dan pendapat lainnya 

yang berbeda-beda. 
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Untuk lebih hati-hati dan antisipasi, 

hendaknya setiap manusia menghidupkan 

sepuluh hari akhir Ramadhan. 

Apa yang disunnahkan untuk dikerjakan 

pada sepuluh hari akhir Ramadhan? 

Adalah qiyamullail, sebelumnya didahului 

dengan shalat tarawih dengan khusyu’. 

Qira’atul Qur’an, dzikir kepada Allah, 

seperti tasbih, tahlil, tahmid dan takbir, 

istighfar, doa, shalawat atas nabi dan 

melaksanakan kebaikan-kebaikan yang 

lainnya. Lebih khusus memperbanyak doa 

yang ma’tsur Seperti yang diriwayatkan 

oleh Aisyah: 

 (Ya Allah, Engkau Dzat Pengampun, 

Engkau mencintai orang yang meminta 

maaf, maka ampunilah saya.” (Ahmad 

dan dishahihkan oleh Al-Albani) 

Patut kita renungkan, wahai 

saudaraku: “Laa takuunuu 

Ramadhaniyyan, walaakin kuunuu 

Rabbaniyyan. Janganlah kita menjadi 

hamba Ramadhan, tapi jadilah hamba 

Tuhan.” Karena ada sebagian manusia 

yang menyibukkan diri di bulan 

Ramadhan dengan ketaatan dan qiraatul 

Qur’an, kemudian ia meninggalkan itu 

semua bersamaan berlalunya Ramadhan. 

Kami katakan kepadanya: “Barangsiapa 

menyembah Ramadhan, maka 

Ramadhan telah mati. Namun 

barangsiapa yang menyembah Allah, 

maka Allah tetap hidup dan tidak akan 

pernah mati.” 

Allah cinta agar manusia taat sepanjang 

zaman, sebagaimana Allah murka 

terhadap orang yang bermaksiat di 

sepanjang waktu. Dan karena kita ingin 

mengambil bekal sebanyak mungkin di 

satu bulan ini, untuk mengarungi sebelas 

bulan berikutnya. Kita mungkin tidak bisa 

bersedih dan menangis sehebat para 

sahabat, namun selayaknya kita pun takut 

sebab tak ada jaminan apakah amal kita 

selama Ramadhan ini diterima, begitu 

pula tak ada jaminan apakah kita 

dipertemukan dengan Ramadhan tahun 

berikutnya. Lalu kita pun kemudian 

memperbaiki dan meningkatkan amal 

ibadah serta berdoa lebih sungguh-

sungguh kepada-Nya 
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pa sih manfaatnya bagi saya 

kalau belajar AMC mas?, 

apa sama dengan pelatihan-

pelatihan lain yang hanya memberikan 

saya motivasi saja, lompat-lompat, nangis 

lalu selesai”, pertanyaan yang saya 

dapatkan dari seseorang ibu yang 

menelepon saya pagi tadi. Sepertiya ibu 

ini sudah sering belajar yang lompat-

lompat plus nangis-nangis ya. Saya 

menjawab pertanyaan ibu ini, bahwa AMC 

(Alpha Mind Control) adalah metode untuk 

mengenali,mengontrol dan 

memaksimalkan fungsi pikiran, disini kita 

murni belajar, belajar mengenali pikiran 

agar bisa kita gunakan sesuai kebutuhan 

setiap orang. Kenapa PIKIRAN? Karena 

memang kunci dari diri seseorang ada di 

PIKIRANnya, dan PIKIRAN sudah Tuhan 

ciptakan sebagai kelebihan bagi manusia. 

Kalau kita tidak mempelajari PIKIRAN 

maka itu artinya kita tidak memanfaatkan 

“A 
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apa yang Tuhan berikan, tapi kalau kita 

mempelajarinya maka artinya kita 

mensyukuri apa yang Tuhan berikan. 

Memang oleh banyak orang saya 

dianggap mendewakan pikiran hehe, 

sebenarnya sih saya hanya menggunakan 

PIKIRAN dengan lebih maksimal, sebab 

saya sudah membuat metode yang saya 

terapkan ke diri saya dan hasilnya selama 

3 tahun, mulai 2013 ini begitu luar biasa. 

Semua orang sebenarnya selalu 

menggunakan Kekuatan PIKIRAN dalam 

kehidupan sehari-harinya, sebab kalau 

PIKIRANnya off ya orang itu mati. Banyak 

kesalahan pemahaman, kalau 

menggunakan Kekuatan PIKIRAN itu 

berbahaya, adalagi kalau menggunakan 

Kekuatan PIKIRAN itu jadi jauh dengan 

Tuhan, ada lagi Kekuatan PIKIRAN itu 

kalah dengan kekuatan hati, bahkan yang 

lebih membuat saya “gemes” ada yang 

mengatakan kalau menggunakan 

Kekuatan Pikiran jadi Gila.  

Kesalahan-kesalahan persepsi ini yang 

perlu diluruskan, karena itu di akhir 2012 

saya mulai menulis tentang PIKIRAN, lalu 

2013 membuat AMC dengan tujuan untuk 

meluruskan persepsi yang aneh di 

masyarakat kita. Saya buat, setidaknya 

ada tujuh alasan kenapa seseorang harus 

belajar mengenali PIKIRANnya. 

Pertama, PIKIRAN adalah bagian dari 

organ tubuh kita, sama seperti 

kaki,tangan, mata dan organ tubuh 

lannya. Maka PIKIRAN perlu kita kenali 

bagaimana bekerjanya, bagaimana 

berfungsinya, sehingga kita bisa 

menggunakan pikiran dengan maksimal. 

Karena itu AMC selalui memulai dengan 

konsep mengenali cara kerja PIKRIAN. 

Kedua, PIKIRAN adalah tempat Program 

Diri, semua algoritma hidup seseorang 

tersimpan dan tercatat di PIKIRANnya, 

dan program yang ada itulah yang terjadi 

dalam kehidupan seseorang itu. Sehingga 

sebenarnya hidup seseorang sudah 

sesuai dengan program di pikirannya.  

AMC mengajarkan cara membuat 

program diri dengan benar dan tepat. 
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Ketiga, PIKIRAN adalah sumber 

kekayaan, kaya miskin seseorang juga 

ditentukan oleh PIKIRANnya sendiri. 

Sama bisnisnya, sama profesinya, sama 

usahanya tapi hasilnya berbeda, apa yang 

menyebabkan perbedaan ini? Kembali 

kepada PIKIRAN tiap orang yang 

menjalani. Dalam AMC anda diajak untuk 

mengenali program-program mana dalam 

diri anda yang menghambat uang datang 

ke diri anda. 

Keempat, PIKIRAN adalah Kekuatan 

Penggerak, sebuah hardware bisa 

bergerak jika sudah diprogram terlebih 

dulu di bagian softwarenya, handphone 

anda ketika tidak ada program 

didalamnya maka menjadi benda mati 

yang tidak ada nilainya. Sama halnya 

dengan diri seseorang, jika program 

dalam PIKIRANnya tidak diprogram untuk 

menghasilkan sesuatu maka ya pasti tidak 

akan mendapat apa-apa. 

Kelima, PIKIRAN adalah Sumber 

Perubahan Hidup, perubahan dalam 

hidup sesungguhnya harus dilakukan oleh 

masing-masing orang, bahkan Tuhan 

sudah menyatakan dalam AlQuran bahwa 

“AKU tidak akan mengubah nasib 

seseorang sebelum orang itu 

mengubahnya”, apa yang diubah? Yang 

diubah adalah program dalam pikirannya, 

seperti tagline AMC “Change Your 

Perception to Change Your Life” 

Keenam, PIKIRAN adalah Kunci dari Hal 

yang Dianggap Sakti, mengatur hujan, 

ilmu pelet, gendam, hipnotis, 

penyembuhan, astral projection, meraga 

sukma, pengasihan, penglari dan banyak 

hal lain yang selama ini dianggap 

kesaktian, sebenarnya kuncinya ada di 

PIKIRAN. Karena itu jika anda ingin 

menguasai hal-hal yang selam ini 

dianggap sakti, cukup mengenali 

kekuatan PIKIRAN, mengontrolnya dan 

Memaksimalkan. 
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Ketujuh, PIKIRAN adalah Kunci Mengenal 

Diri dan TUHAN, karena PIKIRAN adalah 

bagian dari tubuh kita yang Tuhan 

ciptakan, maka dengan mengenali benar, 

memahami utuh apa itu PIKIRAN maka 

disitulah kita menyadari ke MAHA 

BESARAN TUHAN, ke MAHA BAIKAN 

TUHAN, sehingga yang ada hanyalah 

ungkapan bersyukur dan berterima kasih. 

Masing-masing alasan itu nanti saya coba 

uraikan di tulisan saya berikutnya agar 

lebih jelas dan lebih membuat anda mau 

dan butuh untuk mempelajari karunia 

TUHAN yang begitu luar biasa ini, yaitu 

PIKIRAN. Karena kunci kebahagiaan, 

kesuksesan, kesehatan, kekayaan dalam 

hidup bukanlah diluar diri kita, tapi sudah 

ada dalam diri setiap orang, hanya 

selama ini kekuatan itu tidak dikenali 

dengan benar. Maka dari itu, kita perlu 

Mengenali, Mengontrol dan 

Memaksimalkan kekuatan dalam diri itu. 
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ata HIPNOTIS sering kali 

mendapat diartikan dalam makna 

yang 

sempit bahkan 

salah, yaitu sering 

disamakan 

dengan kondisi 

dimana seseorang 

sedang berada 

dalam TIDAK 

SADAR dan 

HARUS 

TERTIDUR. Makna seperti ini muncul dan 

melekat di masyarakat karena memang 

tayangan ditelevisi yang merupakan 

permainan panggung selalu menampilkan 

persepsi bahwa HIPNOTIS itu adalah 

TIDUR dan TIDAK SADAR. Bahkan, ada 

beberapa praktisi hipnotis, hipnoterapi 

yang masih memegang makna ini. Entah, 

apakah memang ingin selalu dilekatkan 

dengan makna TIDUR, sehingga 

mengesankan bahwa orang yang bisa 

mengHIPNOTIS itu adalah orang yang 

memiliki kekuatan gaib yang luar biasa. 

Saya ingin 

mendefinisikan 

lebih luas dari kata 

HIPNOTIS, karena 

kalau kita hanya 

mengatakan 

HIPNOTIS itu 

harus TIDUR 

maka itu sama aja 

kita terjebak dalam 

sebuah kotak sempit, bahkan sangat 

sempit.   

Tadi sore, saat saya masih di Wahana 

Sejati, karena hari Jumat siang ada janji 

dengan seorang klien di sana. Ada 

sebuah telepon yang masuk ke nomor 

saya, "mas firman, saya mau belajar 

hipnoterapi, saya sudah punya gelar CHt 

dari xxx , tapi saya kesulitan untuk 

membuat klien saya tertidur, ada yang 

K 
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tidur tapi ada juga yang tidak tertidur, 

kalau tidak tertidur saya menjadi kurang 

yakin dalam memberikan sugesti, mas 

firman bisa bantu saya?" kata seseorang 

bapak yang bicara melalui telepon ke 

saya. Mendengar pertanyaan seperti ini, 

saya terdiam sebentar, lalu saya bertanya 

ke bapak ini. "Bapak, mau menjadi 

hipnoterapist?sudah merasa cukup hanya 

dengan gelar CHt?, 

bapak belum paham 

tentang hipnotis ya?" 

Bapak ini mungkin 

sedikit tersinggung 

dengan pertanyaan 

saya, "Saya bisa 

hipnotis mas, sudah 

banyak orang yang 

saya hipnotis dan 

saya sering main di 

kantor saya, lebih dari 50 orang sudah 

saya tidurkan", jawab bapak ini. Akhirnya 

saya bilang ke bapak ini "bapak kalau 

mau ketemu saya, silahkan saya mau 

sedikit perbaiki pemahaman bapak, 

karena saya nilai bapak belum paham apa 

itu hipnotis walaupun bapak sudah sering 

menidurkan orang, kalau itu bapak mau 

ketemu saya" 

Saya sering mendapat pertanyaan 

tentang HIPNOTIS itu TIDUR atau 

TIDAK? SADAR atau TIDAK SADAR. 

Kalau dikatakan hipnotis itu harus tidur 

maka jawabannya TIDAK, tapi TIDUR 

juga bagian dari HIPNOTIS, kalau saat 

diberikan sugesti itu terTIDUR maka pasti 

ngorok, tapi yang tepat adalah TIDUR di 

level TERJAGA. Lalu, apakah TIDAK 

SADAR? kalau ini 

pertanyaannya, maka 

saya jawab HIPNOTIS 

itu kondisinya SADAR. 

Sebab kalau TIDAK 

SADAR itu namanya 

PINGSAN. Benar kan? 

Mulailah untuk 

membuka pikiran anda,  

mau menerima 

kenyataan bahwa HIPNOTIS TIDAK 

HARUS TIDUR, dan HIPNOTIS bukan 

kondisi TIDAK SADAR. Lalu bagaimana 

kondisi hipnotis? 
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Ketika dimunculkan ini pertanyaannya, 

maka saya sering mengatakan bahwa 

kondisi hipnotis itu adalah kondisi biasa 

saja, dimana anda mau mengikuti saran 

orang lain. Contoh, ketika anda datang ke 

dokter karena sedang sakit, lalu dokter ini 

berkata ke anda "minum obatnya 2x 

sehari, kurangi kopi ya jadi sekali saja 

dalam 3 hari, nanti bisa gagal jantung 

kalau kopinya masih terus" 

Lalu, anda dengan menurut mengatakan 

"iya dok, saya pasti lakukan". Apakah 

ketika anda menjawab sugesti dokter ini 

dalam kondsi tidur?dalam kondisi tidak 

sadar? TENTU TIDAK, dan kondisi itulah 

sebenarnya HIPNOTIS 

Dokter sedang menghipnotis anda, untuk 

patuh meminum obat dan menjauhi kopi. 

Contoh lain, saat anda pergi ke pusat 

pembelanjaan,lalu ada sales makanan 

yang datang ke anda, "silahkan pak 

dicoba gratis", lalu anda mencobanya, 

dan si sales ini berkata lagi "murah, kok 

pak/ibu, mumpung masa promo beli satu 

dapat dua". Dan anda pun membeli 

produk itu, nah itu juga HIPNOTIS, 

apakah anda tertidur?apakah anda tidak 

sadar? 

Anda harus mulai memperluas 

pemahaman tentang HIPNOTIS agar bisa 

keluar dari kotak sempit pikiran anda. 

:Firman Pratama: (spesialis pikiran bawah 

sadar)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edisi Juli 2015 – 16 

http://ilmuhipnotis.files.wordpress.com/2014/04/buku-belajar-hipnotis.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ajalah Kekuatan Sugesti saya 

buat di Surabaya, tetapi bisa 

anda download darimanapun 

dan kapanpun juga, baik anda di dalam 

negeri maupun diluar negeri, saya 

mendapat email-email dari Malaysia, 

hongkong bahkan Denmark, mereka 

menyatakan senang dengan majalah 

kekuatan sugesti ini karena  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

isinya bagus dan mencerahkan. Apakah 

anda tidak sadar, bahwa dengan teknologi 

telekomunikasi saat ini, jarak dan waktu 

sudah bukan lagi halangan. Anda tentu 

juga sering menggunakan alat ajaib yang 

namanya handphone, dengan handphone 

kita bisa mengirimkan sebuah pesan 

kemanapun dan kapanpun juga, anda di 

Indonesia ingin mengirim pesan ke 

amerika, bisa. Anda di Indonesia, ingin 

mengirim pesan ke Mekkah juga bisa. 

Anda di Indonesia ingin menghubungi 

M 
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atau berbicara dengan keluarga yang di 

Hongkong juga bisa. Bagaimana pesan 

dan suara anda bisa sampai ke tempat 

yang jauh? Pernahkah anda berpikir 

seperti itu, atau hanya tahu menggunakan 

saja? Sebagai praktisi telekomunikasi 

saya sangat paham bahwa Pesan dan 

suara anda terkirim sampai jauh karena 

menggunakan media gelombang atau 

bahasa umumnya sinyal, handphone 

anda memancarkan 

sinyal yang bisa 

menembus jarak 

sejauh apapun. 

Handphone adalah 

ciptaan manusia, 

kalau begitu mana 

yang lebih hebat, 

handphonenya atau 

yang menciptakan? 

Pasti jawabannya 

adalah yang hebat 

tentu kita sebagai manusia. Banyak orang 

belum menyadari hal ini, manusia juga 

memiliki gelombang, memiliki sinyal yang 

bisa dipancarkan menembus jarak dan 

waktu. Karena inilah saya membuat 

metode Alpha Telepati untuk 

menyadarkan banyak orang bahwa 

masing-masing kita memiliki potensi yang 

luar biasa, bisa mempengaruhi orang 

meskipun jaraknya jauh diujung dunia.  

 Ada pengalaman dari alumni AMC 

yang menggunakan Alpha Telepati untuk 

mempengaruhi seseorang dengan jarak 

yang menurut dia jauh, yaitu dari Timor 

Leste ke Amerika. Jika dihitung dalam 

kilometer, jarak antara Timor Leste 

sampai kota Denver di Amerika Serikat 

bisa beribu-ribu bahkan 

mungkin berjuta 

kilometer jauhnya. 

Apalagi jika kita 

memikirkan dengan 

menggunakan 

perjalanan darat dan 

laut, pasti akan 

memerlukan waktu 

berhari-hari layaknya 

Columbus yang 

mengelilingi dunia 

dengan kapal lautnya, benar bukan? Tapi 

bagaimana jika menggunakan pesawat 

terbang, apakah masih berhari-hari? 

Tentu tidak, dalam hitungan 10 Jam kita 

bisa sudah sampai di Amerika. Karena 

kita mengupgrade perkembangan 

teknologi yang ada, coba saja kita 

sampaikan ke orang tua yang tidak 

mengenal pesawat bahwa sekarang bisa 
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pergi ke Amerika hanya dalam 10 Jam. 

Pasti orang tua(kuno) ini mengatakan 

“Wuiss...pake kendaraannya Jin ya”, 

mana mungkin dari Indonesia ke Amerika 

bisa 10Jam, itu kan Jauuuuuhhh... 

 Perhatikan, setiap orang selalu 

mengukur baju untuk badannya sendiri. 

Kebanyakan dari kita hanya berbicara 

berdasarkan apa yang sudah pernah kita 

terima alias yang kita tahu ilmunya. Jika 

sudah diluar yang kita pahami, dan 

terkesan aneh langsung mengatakan itu 

kerjaanya Jin. Padahal om jin sendiri, 

kalau mau keluar dari lampu wasiat butuh 

manusia yang harus mengelus-elus lampu 

wasiatnya, he..he..Artinya manusia lebih 

sempurna daripada JIN. Sepakat? 

 Jadi ngomongin Om jin 

nih,he.he..kembali ke jalan yang benar. 

Jika menggunakan pesawat 

membutuhkan waktu 10 Jam, bagaimana 

dengan menggunakan media elektronik 

seperti handphone, internet, skype, 

facebook messenger dan kawan-

kawannya? Apakah membutuhkan waktu 

berjam-jam untuk bisa menyampaikan 

pesan? Tentu tidak kan, dalam hitungan 

detik pesan sudah bisa sampai ke orang 

yang dituju. Jika kita katakan hal ini 

kepada orang kuno yang gaptek, pasti 

mereka tambah WOW lagi, dan 

mengatakan kalau kita memiliki ilmu 

prabu siliwangi yang bisa meraga sukma 

kemudian pergi kemanapun untuk 

menyampaikan pesan. Itu karena mereka 

tidak memahami teknologi yang 

digunakan, sehingga terkesan ajaib, dan 

lagi-lagi dikatakan menggunakan media 

JIN. Kasihan ya si Jin selalu diikut-

ikutkan, padahal belum tentu juga dia bisa 

menggunakan internet he..he.. 

 Oke..menggunakan apa internet 

dan handphone itu mengirimkan pesan 

kita ke jarak yang sangat jauh itu? Benar, 

menggunakan gelombang eletromagnetik 

(wah keren nih, keluar enggineer dalam 

diri saya) yang dijadikan media untuk 

mengirimkan pesannya. Gelombang 

elektromagnetik ini secara kasat mata 

adalah tidak nampak dalam kata lain 

Goib..he.he.. benar kan? Ayo siapa yang 

bisa melihat gelombang antara dua 

handphone yang berdekatan, kalau bisa 

melihat difoto ya lalu dikirim ke email saya 

he.he..Gelombang elektromagnetik yang 

diciptakan oleh manusia dipancarkan dan 

diterima oleh sebuah perangkat, dan 

gelombang itu ditumpangi dengan sebuah 

message. Gelombang ini bisa melintas 

antar benua antar negara dalam tempo 
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yang sesingkat 

singkatnya, padahal itu adalah  

gelombang ciptaan manusia. 

Bagaimana dengan gelombang ciptaan 

Tuhan yang ada dalam diri kita yaitu 

BrainWave. Kalau ciptaan manusia saja 

bisa secepat itu membawa pesan dengan 

jarak yang sangat jauh apalagi ciptaan 

Tuhan, benar? 

Saya pernah didatangi seorang pendeta 

dari Timor Leste, beliau belajar privat 

tentang pikiran bawah sadar. Alasan 

beliau mau belajar, karena menurutnya 

ada sesuatu dalam diri manusia yang luar 

biasa yang sudah Tuhan ciptakan, karena 

setiap dia memberikan ceramah di gereja 

bisa, apa yang dia katakan ke jemaahnya 

pasti berdampak positif. Misalnya, ketika 

ada jemaah yang mengeluh kepada dia, 

cerita masalahnya ke pendeta ini lalu si 

pendeta hanya menyuruhnya nangis 

maka langsung menangis sejadi-jadinya. 

Banyak hal yang membuat pendeta ini 

bingung, apa sebenarnya fenomena itu 

semua dan saat membaca tulisan-tulisan 

saya di 

firmanpratama.wordpress.com tentang 

pikiran bawah sadar maka langsung 

memutuskan untuk privat dengan saya. 

Saya ajarkan kepada pendeta ini tentang 

pikiran bawah sadar termasuk juga 

metode Alpha Telepati ini. Beliau begitu 

semangat dan mengatakan: “ini yang 

saya cari selama ini mas” . Setelah 5 hari 

usai pelatihan, bapak ini menghubungi 

saya melalui SMS yang isinya “saya baru 

saja membuktikan bahwa dengan Alpha 

Telepati, bisa menembus jarak Timor 

Leste dengan Amerika, saya gunakan 

Alpha Telepati ini untuk penyembuhan 

dimana ada jemaah saya yang sudah mati 

separuh dengan media Alpha Telepati 

saya berhasil perlahan demi perlahan 

membangun semangat hidupnya dan 

akhirnya dia mau bangun mas dari 

tidurnya” Begitu luar biasa pembuktian 

bapak pendeta ini, beliau sampai 

sekarang masih sering menghubungi saya 

melalui SMS, meskipun berbeda 

keyakinan dengan saya tapi beliau begitu 

perhatian dan senang terhadap metode 

yang saya ajarkan. Dari bukti nyata ini, 

dapat kita lihat bahwa dengan adanya 

gelombang otak (brainwave) ini maka kita 

bisa menyisipkan pesan apapun kepada 

orang lain dengan jarak yang jauh. 

Karena gelombang otak adalah ciptaan 

Tuhan yang tentunya lebih hebat daripada 

ciptaan manusia, benar? 
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ayaknya materi kesurupan ini 

saya suka menulisnya lagi hehe, 

mungkin sedikit melawan arus 

yang ada di masyarakat kita, tetapi kan 

boleh kalau saya memberi pencerahan. 

Semalam, saya diundang berdikusi oleh 

salah satu pemimpin pondok pesantren di 

Bangkalan,Madura, beliau mengenal saya 

dari salah satu santrinya yang pernah 

mengikuti workshop Alpha Mind Control, 

nampaknya Kyai ini (kalau di madura,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

disebut kyai) tertarik oleh pemaparan 

santrinya, karena saya ketahui bahwa 

santri ini adalah santri terbaik di Pondok 

Pesantren itu. Kyai ini menanyakan saya 

tentang masalah kesurupan, sebab 

menurut beliau dia sering melakukan 

ruqyah kepada orang-orang, tetapi 

kesurupannya hanya hilangs sesaat, nanti 

kalau orang itu ada masalah muncul lagi 

seperti itu. 

 

K 
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“mas firman, saya sering mengobati orang 

yang kesurupan itu, saya ruqyah saya 

bacakan ayat-ayat lalu saya usir itu yang 

ganggu, memang saat itu orang ini tenang 

tetapi dapat 3 minggu kembali seperti itu 

lagi, nah..waktu saya dengar penjelasan 

dari Abdi setelah mengikuti pelatihan mas 

firman, saya jadi tertarik dengan 

pemaparan mas firman itu, apalagi saya 

juga mulai berpikir bahwa kesurupan itu 

bukan karena diganggu atau dimasuki 

tetapi karena ada masalah kejiwaan yang 

berat” ujar kyai ini.. 

 

Saya memang baru mengenal kyai ini, 

dan saya senang karena kyai ini mulai 

menyadari kalau kesurupan yang sering 

dia tangani itu adalah dari kejiwaan yang 

berat, nah..saat itu, saya kemudian 

berbicara kepada mas Abdi yang memang 

ada disitu, krena pak kyai hanya ingin 

pembicaraan ini ada 3 orang saja. Saya 

bicara kepada mas Abdi, lalu perlahan 

saya bawa dia ke kondisi yang rileks 

sambil pejam mata, dan saya bilang ke 

mas Abdi… 

“liat dihadapan kamu, ada sosok kakek 

tua berjenggot, di mau masuk ke tubuh 

kamu, bukalah pintu hatimu, dan dia 

masuk sekarang…” 

Sontak, mas abdi seperti terkaget sambil 

pejam mata, dan saya pun mulai bicara 

lagi “kamu yang didalam abdi, siapa?” 

“saya kakek jinggo”, suara mas Abdi mulai 

berubah seperti suara kakek tua 

“mas firman, abdi kesurupan ini” kata pak 

kyai.. 

Yup..kondisi seperti ini, oleh masyarakat 

kita disebut kesurupan, karena suara 

berubah, dan logat bicara berbeda, 

apakah ada yang masuk? 

Jawabannya, TIDAK, yang berbicara 

adalah diri Abdi sendiri…bukan makhluk 

lain…kan sudah jelas suara itu keluar dari 

mulutnya si Abdi ini, atau kalau anda 

melihat orang yang katanya kesurupan 

itu, yang bicara kan dirinya, keluar dari 

mulutnya sendiri benar kan? 
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Makanya, saya terkadang aneh saja, 

kalau ada yang mengatakan itu yang 

berbicara adalah makhluk lain, padahal 

sudah jelas-jelas yang berbicara adalah 

orang itu, ya kan… 

Kembali ke kasus abdi ya, hehe..setelah 

pak kyai mengatakan kesurupan, lalu 

saya suruh deh pak kyai ini untuk 

melakukan ruqyah, nah..mulai pak kyai 

membaca ayat2 nya, dan abdi dapat 

melemas, dan kembali membuka mata. 

Tetapi…saya kembali bicara ke abdi, 

“mas lihat saya ya…sekarang kakek 

jinggo, datang lagi dan dia dibelakang, 

pejam matanya dan kakek jinggo masuk 

lagi” 

Efeknya, si abdi kembali lagi “kesurupan”, 

pak kyai jadi bingung… 

”mas..kok jinnya bisa nurut ama mas 

firman, disuruh datang, masuk lagi,  

 

 

 

 

padahal kan sudah saya pagari tadi si 

abdi”. 

Lalu saya jelaskan konsep pikiran kepada 

pak kyai ini dengan contoh si abdi ini..lalu 

saya kembali si abdi, sambil mengatakan 

“kakek jinggo adalah teman kamu ya, 

sekarang kamu ada temannya” 

Kesalahan yang dilakukan oleh 

praktis ruqyah yang dilakukan di 

Indonesia termasuk pak kyai ini, adalah 

mengusir dan membuang, pertanyaan 

saya adalah “apa yang diusir dan apa 

yang dibuang”.. 

Diskusi saya menjadi semakin seru, 

sampai pak kyainya bilang, “mas firman 

orang bangkalan kan, mau kan ngajar 

juga di pondok sini untuk memberikan 

materi ini ke santri?” 
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yai Haji 

Ahmad 

Dahlan lahir di 

Yogyakarta, 1 Agustus 

1868, Nama kecil KH. 

Ahmad Dahlan adalah 

Muhammad Darwisy. 

Ia merupakan anak 

keempat dari tujuh 

orang bersaudara yang 

keseluruhan 

saudaranya 

perempuan, kecuali adik bungsunya. Ia 

termasuk keturunan yang kedua belas 

dari Maulana Malik Ibrahim, salah 

seorang yang terkemuka di antara 

Walisongo, yaitu pelopor penyebaran 

agama Islam di Jawa. Silsilahnya tersebut 

ialah Maulana Malik Ibrahim,  

 

 

 

 

 

 

 

Maulana Ishaq, 

Maulana ‘Ainul Yaqin, 

Maulana Muhammad 

Fadlullah (Sunan 

Prapen), Maulana 

Sulaiman Ki Ageng 

Gribig (Djatinom), 

Demang Djurung 

Djuru Sapisan, 

Demang Djurung 

Djuru Kapindo, Kyai 

Ilyas, Kyai Murtadla, 

KH. Muhammad Sulaiman, KH. Abu 

Bakar, dan Muhammad Darwisy (Ahmad 

Dahlan). 

“Jangan kamu anggap urusan 

kecil, Muhammadiyah adalah besar…”, 

inilah salah satu pernyataan K.H. Ahmad 

Dahlan, yan tertulis dalam buku Biografi 

Singkat (1869-1923) K.H. Ahmad 

K 
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Dahlan. Dalam buku ini, Adi Nugraha 

ingin menceritakan sosok K.H. Ahmad 

Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah. 

Yang ketika itu umat Islam dan ajaran 

Islam sedang dilanda krisis kepercayaan. 

Seperti ungkap K.H. Ahmad Dahlan 

dalam buku ini, “tidak mungkin Islam 

lenyap dari seluruh dunia, tapi tidak 

mustahil Islam hapus dari bumi Indonesia. 

Siapakah yang bertanggungjawab?”  

K.H. Ahmad Dahlan adalah anak 

keempat dari tujuh bersaudara, putra dari 

K.H. Abu Bakar bin Kiai Sulaiman dan Siti 

Aminah binti almarhum K.H. Ibrahim. 

Ayahnya seorang khatib tetap Masjid 

Agung Yogyakarta. Sedangkan adalah 

putri dari Penghulu Besar di Yogyakarta. 

K.H. Ahmad Dahlan lahir di Kauman, 

Yogyakarta, tahun 1869. Sebelum ia 

mendapat gelar dan nama K.H. Ahmad 

Dahlan, nama yang diberikan 

orangtuanya adalah Muhammad Darwis. 

Nama K.H. Ahmad Dahlan, ia peroleh dari 

para Kiai setelah ia selesai menunaikan 

ibadah haji.  

Setelah ia kembali ke Kauman, ia 

berniat ingin mendirikan Persyarikatan 

Muhammadiyah. Alasannya, karena ia 

merasa resah melihat keadaan umat 

Islam waktu itu dalam keadaan jumud, 

beku dan penuh dengan amalan-amalan 

yang bersifat mistik. Dari kondisi inilah 

hatinya tergerak untuk mengajak mereka 

kembali kepada ajaran Islam yang 

sebenarnya menurut ajaran dari Al Quran 

dan Hadis. 

Tekadnya ini, ia amalkan dengan 

mendirikan Persyarikatan 

Muhammadiyah. Organisasi ini, didirikan 

pada 8 Dzulhijjah 1330 H/18 November 

1912. Pendirian organisasi ini dipengaruhi 

oleh gerakan tadjin (reformasi, 

pembaruan pemikiran Islam) yang 

digelorakan oleh Muhammad bin Abd Al-

Wahab di Arab Saudi, Muhammad Abduh, 

Muhammad Rasyid Ridha di Mesir dan 

lain-lain. Bertolak dari sini, salah satu 

tindakan nyata yang dilakukannya adalah 

memperbaiki arah kiblat, yang awalnya 

lurus ke barat, tapi kemudian dengan 

mengacu pada ilmu falak dibuat agak 

condong ke utara 22 derajat. Pembetulan 

arah kiblat ini dimulai dari Langgar Kidul 

milik K.H. Ahmad Dahlan. Caranya 

dengan membuat garis shaf. 

Semenjak didirikan, 

Muhammadiyah banyak bergerak di 

bidang pendidikan. Selain giat 

memberikan pengajian kepada ibu-ibu 

dan anak-anak, ia juga mendirikan 
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berbagai sekolah. Gerakan membangun 

pendidikan itu terus berkembang hingga 

saat ini. 

Pada umur 15 tahun, ia pergi haji dan 

tinggal di Mekah selama lima tahun. Pada 

periode ini, Ahmad Dahlan mulai 

berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran 

pembaharu dalam Islam, seperti 

Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rasyid 

Ridha dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang 

kembali ke kampungnya Pada usia 20 

tahun 1888, ia berganti nama menjadi Haji 

Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903, ia 

bertolak kembali ke Mekah dan menetap 

selama dua tahun. Pada masa ini, ia 

sempat berguru kepada Syeh Ahmad 

Khatib yang juga guru dari pendiri NU, 

KH. Hasyim Asyari. Pada 8 Dzulhijjah 

1330 Hijriyah bertepatan dengan 18 

November 1912., ia mendirikan 

Muhammadiyah di kampung Kauman, 

Yogyakarta. 

 Sepulang dari Mekkah, ia menikah 

dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri, 

anak Kyai Penghulu Haji Fadhil, yang 

kelak dikenal dengan Nyai Ahmad 

Dahlan, seorang Pahlawanan Nasional 

dan pendiri Aisyiyah. Dari perkawinannya 

dengan Siti Walidah, KH. Ahmad Dahlan 

mendapat enam orang anak yaitu 

Djohanah, Siradj Dahlan, Siti Busyro, Irfan 

Dahlan, Siti Aisyah, Siti Zaharah. 

Disamping itu KH. Ahmad Dahlan pernah 

Edisi Juli 2015 – 27 



 

pula menikahi Nyai Abdullah, janda H. 

Abdullah. la juga pernah menikahi Nyai 

Rum, adik Kyai Munawwir Krapyak. KH. 

Ahmad Dahlan juga mempunyai putera 

dari perkawinannya dengan Nyai Aisyah 

(adik Adjengan Penghulu) Cianjur yang 

bernama Dandanah. Ia pernah pula 

menikah dengan Nyai Yasin Pakualaman 

Yogyakarta. 

 Dengan 

maksud mengajar 

agama, pada tahun 

1909 Kiai Dahlan 

masuk Boedi Oetomo 

– organisasi yang 

melahirkan banyak 

tokoh-tokoh 

nasionalis. Di sana 

beliau memberikan 

pelajaran-pelajaran untuk memenuhi 

keperluan anggota. Pelajaran yang 

diberikannya terasa sangat berguna bagi 

anggota Boedi Oetomo sehingga para 

anggota Boedi Oetomo ini menyarankan 

agar Kiai Dahlan membuka sekolah 

sendiri yang diatur dengan rapi dan 

didukung oleh organisasi yang bersifat 

permanen. Hal tersebut dimaksudkan 

untuk menghindari nasib seperti 

pesantren tradisional yang terpaksa tutup 

bila kiai pemimpinnya meninggal dunia. 

Saran itu kemudian ditindaklanjuti Kiai 

Dahlan dengan mendirikan sebuah 

organisasi yang diberi nama 

Muhammadiyah pada 18 November 1912 

(8 Dzulhijjah 1330). Organisasi ini 

bergerak di bidang kemasyarakatan dan 

pendidikan. Melalui organisasi inilah 

beliau berusaha memajukan pendidikan 

dan membangun 

masyarakat Islam. 

 Bagi Kiai 

Dahlan, Islam 

hendak didekati 

serta dikaji melalui 

kacamata modern 

sesuai dengan 

panggilan dan 

tuntutan zaman, 

bukan secara tradisional. Beliau 

mengajarkan kitab suci Al Qur’an dengan 

terjemahan dan tafsir agar masyarakat 

tidak hanya pandai membaca ataupun 

melagukan Qur’an semata, melainkan 

dapat memahami makna yang ada di 

dalamnya. Dengan demikian diharapkan 

akan membuahkan amal perbuatan 

sesuai dengan yang diharapkan Qur’an itu 

sendiri. Menurut pengamatannya, 

keadaan masyarakat sebelumnya hanya 
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mempelajari Islam dari kulitnya tanpa 

mendalami dan memahami isinya. 

Sehingga Islam hanya merupakan suatu 

dogma yang mati. 

Di bidang pendidikan, Kiai Dahlan lantas 

mereformasi sistem pendidikan pesantren 

zaman itu, yang menurutnya tidak jelas 

jenjangnya dan tidak efektif metodenya 

lantaran mengutamakan menghafal dan 

tidak merespon ilmu pengetahuan umum. 

Maka Kiai Dahlan mendirikan sekolah-

sekolah agama dengan memberikan 

pelajaran pengetahuan umum serta 

bahasa Belanda. Bahkan ada juga 

Sekolah Muhammadiyah seperti H.I.S. 

met de Qur’an. Sebaliknya, beliau pun 

memasukkan pelajaran agama pada 

sekolah-sekolah umum. Kiai Dahlan terus 

mengembangkan dan membangun 

sekolah-sekolah. Sehingga semasa 

hidupnya, beliau telah banyak mendirikan 

sekolah, masjid, langgar, rumah sakit, 

poliklinik, dan rumah yatim piatu. 

 Kegiatan dakwah pun tidak 

ketinggalan. Beliau semakin 

meningkatkan dakwah dengan ajaran 

pembaruannya. Di antara ajaran 

utamanya yang terkenal, beliau 

mengajarkan bahwa semua ibadah 

diharamkan kecuali yang ada perintahnya 

dari Nabi Muhammad SAW. Beliau juga 

mengajarkan larangan ziarah kubur, 

penyembahan dan perlakuan yang 

berlebihan terhadap pusaka-pusaka 

keraton seperti keris, kereta kuda, dan 

tombak. Di samping itu, beliau juga 

memurnikan agama Islam dari 

percampuran ajaran agama Hindu, 

Budha, animisme, dinamisme, dan 

kejawen. 

Di bidang organisasi, pada tahun 1918, 

beliau membentuk organisasi Aisyiyah 

yang khusus untuk kaum wanita. 

Pembentukan organisasi Aisyiyah, yang 

juga merupakan bagian dari 

Muhammadiyah ini, karena menyadari 

pentingnya peranan kaum wanita dalam 

hidup dan perjuangannya sebagai 

pendamping dan partner kaum pria. 

Sementara untuk pemuda, Kiai Dahlan 

membentuk Padvinder atau Pandu – 

sekarang dikenal dengan nama Pramuka 

– dengan nama Hizbul Wathan disingkat 

H.W. Di sana para pemuda diajari baris-

berbaris dengan genderang, memakai 

celana pendek, berdasi, dan bertopi. 

Hizbul Wathan ini juga mengenakan 

uniform atau pakaian seragam, mirip 

Pramuka sekarang. 
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 Pembentukan Hizbul Wathan ini 

dimaksudkan sebagai tempat pendidikan 

para pemuda yang merupakan bunga 

harapan agama dan bangsa. Sebagai 

tempat persemaian kader-kader 

terpercaya, sekaligus menunjukkan 

bahwa Agama Islam itu tidaklah kolot 

melainkan progressif. Tidak ketinggalan 

zaman, namun sejalan dengan tuntutan 

keadaan dan kemajuan zaman. Karena 

semua pembaruan yang diajarkan Kyai 

Dahlan ini agak menyimpang dari tradisi 

yang ada saat itu, maka segala gerak dan 

langkah yang dilakukannya dipandang 

aneh. Sang Kiai sering diteror seperti 

diancam bunuh, rumahnya dilempari batu 

dan kotoran binatang. 

 Ketika mengadakan dakwah di 

Banyuwangi, beliau diancam akan 

dibunuh dan dituduh sebagai kiai palsu. 

Walaupun begitu, beliau tidak mundur. 

Beliau menyadari bahwa melakukan suatu 

pembaruan ajaran agama (mushlih) 

pastilah menimbulkan gejolak dan 

mempunyai risiko. Dengan penuh 

kesabaran, masyarakat perlahan-lahan 

menerima perubaban yang diajarkannya. 

 Tujuan mulia terkandung dalam 

pembaruan yang diajarkannya. Segala 

tindak perbuatan, langkah dan usaha 

yang ditempuh Kiai ini dimaksudkan untuk 

membuktikan bahwa Islam itu adalah 

Agama kemajuan. Dapat mengangkat 

derajat umat dan bangsa ke taraf yang 

lebih tinggi. Usahanya ini ternyata 

membawa dampak positif bagi bangsa 

Indonesia yang mayoritas beragama 

Islam. Banyak golongan intelektual dan 

pemuda yang tertarik dengan metoda 

yang dipraktekkan Kiai Dahlan ini 

sehingga mereka banyak yang menjadi 

anggota Muhammadiyah. Dalam 

perkembangannya, Muhammadiyah 

kemudian menjadi salah satu organisasi 

massa Islam terbesar di Indonesia. 

 Melihat metoda pembaruan KH 

Ahmad Dahlan ini, beliaulah ulama Islam 

pertama atau mungkin satu-satunya 

ulama Islam di Indonesia yang elakukan 

pendidikan dan perbaikan kehidupan 

um’mat, tidak dengan pesantren dan tidak 

dengan kitab karangan, melainkan 

dengan organisasi. Sebab selama hidup, 

beliau diketahui tidak pernah mendirikan 

pondok pesantren seperti halnya ulama-

ulama yang lain. Dan sepanjang 

pengetahuan, beliau juga konon belum 

pernah mengarang sesuatu kitab atau 

buku agama. 
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 Muhammadiyah sebagai organisasi 

tempat beramal dan melaksanakan ide-

ide pembaruan Kiai Dahlan ini sangat 

menarik perhatian para pengamat 

perkembangan Islam dunia ketika itu. 

Para sarjana dan pengarang dari Timur 

maupun Barat sangat memfokuskan 

perhatian pada Muhammadiyah.  

 Nama Kiai Haji Akhmad Dahlan 

pun semakin tersohor di dunia. 

Dalam kancah perjuangan kemerdekaan 

Republik Indonesia, peranan dan 

sumbangan beliau sangatlah besar. Kiai 

Dahlan dengan segala ide-ide pembaruan 

yang diajarkannya merupakan saham 

yang sangat besar bagi Kebangkitan 

Nasional di awal abad ke-20. 

Kiai Dahlan menimba berbagai bidang 

ilmu dari banyak kiai yakni KH. 

Muhammad Shaleh di bidang ilmu fikih; 

dari KH. Muhsin di bidang ilmu Nahwu-

Sharaf (tata bahasa); dari KH. Raden 

Dahlan di bidang ilmu falak (astronomi); 

dari Kiai Mahfud dan Syekh KH. Ayyat di 

bidang ilmu hadis; dari Syekh Amin dan 

Sayid Bakri Satock di bidang ilmu Al-

Quran, serta dari Syekh Hasan di bidang 

ilmu pengobatan dan racun binatang. 

 Pada usia 66 tahun, tepatnya pada 

tanggal 23 Februari 1923, Kiai Haji 

Akhmad Dahlan wafat di Yogyakarta. 

Beliau kemudian dimakamkan di Karang 

Kuncen, Yogyakarta. Atas jasa-jasa Kiai 

Haji Akhmad Dahlan maka negara 

menganugerahkan kepada beliau gelar 

kehormatan sebagai Pahlawan 

Kemerdekaan Nasional. Gelar 

kehormatan tersebut dituangkan dalam 

SK Presiden RI No.657 Tahun 1961, tgl 

27 Desember 1961. 
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ulan Ramadhan yang indah telah 

kita lewati, dan setelah berpuasa 

dengan ketulusan, kita 

merayakan hari kemenangan Idul fitri 1 

Syawal 1435 Hijriyah. Dengan rasa tulus 

saya memohon maaf atas kesalahan 

tingkah laku dan ucapan, baik yang 

disengaja maupun tidak disengaja yang 

saya lakukan selama ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimana kamu merayakan lebaran tahun 

ini? Apakah kamu adalah bagian dari 

jutaan orang yang melakukan tradisi 

mudik pulang ke kampung atau kamu 

merayakannya di tempat tinggalmu? Apa 

pengalaman spiritual kamu dalam lebaran 

kali ini, khususnya ketika menjalani puasa 

selama sebulan, menahan rasa lapar dan 

B 
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haus? Adakah pengalaman yang ingin 

kamu bagikan kepada kami? 

Pasti ada perasaan puas dan senang 

setiap kali merayakan momen-momen 

seperti ini. Pasti ada semangat dan 

penghayatan baru yang bisa kita jadikan 

sebagai sumber kekuatan baru dalam 

menjalani kehidupan kita pada hari-hari ke 

depan. Di dalam suasana dan semangat 

kebaruan ini, yuk kita buat sebuah 

semangat baru untuk memahami dan 

menjaga lingkungan dan alam kita. Mari 

kita gunakan mata dan hati yang baru 

melihat persoalan kerusakan lingkungan 

yang terjadi pada hutan, laut, air dan iklim 

kita dan sekaligus ikut turut ambil bagian 

untuk mengatasinya.Waktu berjalan terus 

dan waktu kita semakin sedikit untuk 

dapat memperbaiki kerusakan yang 

terjadi sebelum kerusakan tersebut 

menjadi tidak terpulihkan. Banyak sekali 

kerusakan lingkungan yang telah terjadi 

hampir tidak dapat dipulihkan kembali. 

Misalnya, pembukaan dan pengeringan 

yang dilakukan di lahan gambut untuk 

membuat perkebunan kelapa sawit dapat 

membuat ekosistem gambut rusak dan 

tidak dapat dipulihkan lagi. Lahan gambut 

yang berusia puluhan ribuan tahun 

tersebut akan musnah selamanya. 

Kerusakan karang-karang di laut juga 

membutuhkan ribuan tahun untuk 

membuat mereka pulih kembali. Begitu 

pula kerusakan sebuah ekosistem dapat 

mendorong punahnya spesies tertentu 

untuk selama-lamanya. 

Selain kerusakan lingkungan hidup akibat 

eksploitasi alam di atas, kerusakan 

lingkungan hidup juga disebabkan oleh 

cara dan pola hidup kita sehari-hari. Cara 

kita membeli, mengkonsumsi barang dan 

menghasilkan limbah juga telah menjadi 

salah satu penyebab utama bagi 

pencemaran dan kerusakan lingkungan 

utama saat ini. Seiring dengan 

meningkatnya kemampuan kita 

mengkonsumsi dan menghasilkan limbah 

maka tekanan terhadap lingkungan juga 

terus meningkat. 

Mari kita ambil sebuah contoh yang 

sangat sederhana. Antara membeli air 

minum kemasan botol plastik dengan 

membawa air minum sendiri dalam 

sebuah tumbler (botol air minum) 

menghasilkan jejak lingkungan yang 

sangat berbeda jauh. Energi untuk 

menghasilkan sebuah botol plastik, 

termasuk energi bagi transportasi yang 

membawa air kemasan tersebut dari 

asalnya ke tempatmu sangatlah besar. Air 
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yang diperlukan untuk menghasilkan 

sebuah air botol kemasan juga sangat 

besar, dibutuhkan antara hingga 6 sampai 

7 liter air untuk menghasilkan 1 liter air 

botol kemasan. Ketika botol plastik 

tersebut dibuang, ia akan menjadi limbah 

di alam selama ratusan tahun sebelum ia 

terurai. Lebih parah lagi adalah apabila 

botol plastik tersebut berakhir di 

incenerator yang akan mencemari udara 

yang kita hirup. Yang paling 

mengkuatirkan dari seluruh cerita 

pencemaran adalah bahwa sebagian 

limbah yang kita buang ke alam tersebut 

kini telah masuk ke dalam rantai makanan 

kita. 

Begitu juga pilihan terhadap pangan yang 

kita konsumsi dapat berdampak terhadap 

lingkungan secara langsung. Buah-buah 

yang kita konsumsi memiliki carbon 

mileage yang berbeda tergantung jauhnya 

jarak buah tersebut dihasilkan.  

Mengkonsumsi buah apel Malang akan 

menghasilkan karbon yang jauh lebih 

rendah dibandingkan mengkonsumsi apel 

dari Amerika atau Cina. Begitu pula 

carbon mileage kopi yang berasal dari 

Toraja atau Aceh akan berbeda dengan 

kopi yang berasal dari Brasil atau 

Kolombia. Karena itulah pangan lokal 

memiliki dampak lingkungan yang minimal 

dibandingkan dengan pangan eskpor. 

Dampak tersebut akan lebih minimal lagi 

apalabila dihasilkan dari pertanian 

organik. Karena itulah kita inisiatif dan 

gerakan pangan lokal dan organik adalah 

sebuah solusi nyata bagi perubahan iklim. 

Begitu juga bila kita memilih 

mengkonsumsi makanan olahan dan 

kemasan akan menghasilkan jejak karbon 

(carbon footprint) yang berbeda 

dibandingkan mengkonsumsi makanan 

yang segar dan tidak memerlukan 

kemasan. Mengkonsumsi mi instan 

kemasan plastik akan menghasilkan jekak 

karbon yang lebih besar dibandingkan 

dengan mengkonsumsi mi basah yang 

kita beli di pasar. Demikian seterusnya, 

ada banyak hal yang terlihat sepele dan 

sudah menjadi hal yang kita lakukan 

sehari-hari dapat memberikan perbedaan 

besar. Dengan sedikit lebih sensitif 

tehadap pilihan konsumsi kita dapat 

mengurangi jejak lingkungan  dan impak 

kita terhadap lingkungan. 

Hal lain yang berdampak banyak tentu 

adalah energi yang kita gunakan di dalam 

rumah dan untuk keperluan mobilitas kita. 

Di kota-kota besar kita melihat orang 

mengeluhkan kemacatan tetapi jumlah 
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kendaraan pribadi meningkat terus dan 

kualitas transportasi publik tidak 

ditingkatkan. Kota dengan udara yang 

lebih bersih tanpa kemacetan tentu 

adalah kota yang kita idamkan. Hal ini 

bukanlah hal yang mustahil bila kita ikut 

akit mendorong perubahan ini terjadi. 

Sebagai warga negara kita perlu 

melakukan kampanye dan pendidikan 

tentang pentingnya kota yang hijau dan 

tentunya juga dengan kemauan kita untuk 

menggunakan transportasi publik. Kita 

pelu lebih peduli dan aktif untuk 

mewujudkan ini terjadi. 

Karena itu Idul Fitri ini mari kita kembali ke 

fitrah, kembali pada kesucian hati dan diri. 

Ini juga momen bagi kita untuk  

menilai jejak lingkungan atau dampak 

yang kita tinggalkan pada lingkungan dari 

gaya hidup kita sehari-hari. Salah satu 

peran penting kita adalah turut 

membangun kesadaran pentingnya upaya 

mengatasi krisis lingkungan, mencari akar 

permasalahannya, serta mencari solusi 

bagi penyelamatan lingkungan bersama-

sama. Hal ini tentu saja harus melibatkan 

semua pihak. Pemerintah dan parlemen 

perlu membuat kebijakan yang 

berorientasi pada keselamatan lingkungan 

dan warga, aparat penegak hukum harus 

bertindak tegas terhadap para pelaku 

perusakan, dan tak kalah pentingnya 

adalah setiap warga negara dan individu-

individu seperti kita juga berperan sangat 

penting untuk mengubah sikap kita 

terhadap alam dan bekerja bersama-

sama mencari solusi bagi kerusakan 

lingkungan dan bumi rumah kita satu-

satunya ini. 
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isebuah toko sepatu di kawasan 

perbelanjaan termewah di 

sebuah kota , nampak di etalase 

sebuah sepatu dengan anggun diterangi 

oleh lampu yang indah. Dari tadi dia 

nampak jumawa dengan posisinya, 

sesekali dia menoleh ke kiri dan ke kanan 

untuk memamerkan kemolekan 

designnya, haknya yang tinggi dengan 

warna coklat tua semakin menambah 

kemolekan yang dimilikinya. 

 Pada saat jam istirahat, seorang 

pramuniaga yang akan makan siang 

meletakkan sepasang sandal jepit tidak 

jauh dari letak sang sepatu. “Hai sandal 

jepit, sial sekali nasib kamu, diciptakan 

sekali saja dalam bentuk buruk dan tidak 

menarik”, sergah sang sepatu dengan 

nada congkak. 

 Sandal jepit hanya terdiam dan 

melemparkan sebuah senyum 

persahabatan. “Apa menariknya menjadi  

 

 

 

 

sandal jepit ?, tidak ada kebanggaan bagi 

para pemakainya, tidak pernah 

mendapatkan tempat penyimpanan yang 

istimewa, dan tidak pernah disesali pada 

saat hilang, kasihan sekali kamu”, ujar 

sang sepatu dengan nada yang semakin 

tinggi dan bertambah sinis. 

 Sandal jepit menarik nafas 

panjang, sambil menatap sang sepatu 

dengan tatapan lembut, dia berkata 

“Wahai sepatu yang terhormat, mungkin 

semua orang akan memiliki kebanggaan 

jika memakai sepatu yang indah dan 

mewah sepertimu. Mereka akan 

menyimpannya di tempat yang terjaga, 

membersihkannya meskipun masih 

bersih, bahkan sekali-sekali memamerkan 

kepada sanak keluarga maupun tetangga 

yang berkunjung ke rumahnya”. Sandal 

jepit berhenti berbicara sejenak dan 

membiarkan sang sepatu menikmati 

pujiannya. 

D 
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 “Tetapi sepatu yang terhormat, 

kamu hanya menemaninya di didalam 

kesemuan, pergi ke kantor maupun ke 

undangan-undangan pesta untuk sekedar 

sebuah kebanggaan. Kamu hanya dipakai 

sesekali saja. Bedakan dengan aku. Aku 

siap menemani kemana saja pemakaiku 

pergi, bahkan aku sangat loyal meski 

dipakai ke toilet ataupun kamar mandi. 

Aku memunculkan kerinduan bagi 

pemakaiku. Setelah dia seharian dalam 

cengkeraman keindahanmu, maka 

manusia akan segera merindukanku. 

Karena apa wahai sepatu?. Karena aku 

memunculkan kenyamanan dan 

kelonggaran. Aku tidak membutuhkan 

perhatian dan perawatan yang spesial. 

Dalam kamus kehidupanku, jika kita ingin 

membuat orang bahagia maka kita harus 

menciptakan kenyamanan untuknya”, 

Sandal jepit berkata dengan antusias dan 

membiarkan sang sepatu terpana. 

 “Sepatu ! Sahabatku yang 

terhormat, untuk apa kehebatan kalau 

sekedar untuk dipamerkan dan 

menimbulkan efek ketakutan untuk 

kehilangan. Untuk apa kepandaian 

dikeluarkan hanya untuk sekedar 

mendapatkan kekaguman.” Sepatu mulai 

tersihir oleh ucapan sandal jepit.   

 “Tapi bukankah menyenangkan jika 

kita dikagumi banyak orang”, jawab 

sepatu mencoba mencari pembenar atas 

posisinya. Sandal jepit tersenyum dengan 

bijak “Sahabatku! ditengah kekaguman 

sesungguhnya kita sedang menciptakan 

tembok pembeda yang tebal, semakin kita 

ingin dikagumi maka sesungguhnya kita 

sedang membangun temboknya” 

 Dari pintu toko nampak sang 

pramuniaga tergesa-gesa mengambil 

sandal jepit karena ingin bersegera 

mengambil air wudhu. Sambil tersenyum 

bahagia sandal jepit berbisik kepada sang 

sepatu “Lihat sahabatku, bahkan untuk 

berbuat kebaikanpun manusia 

mengajakku dan meninggalkanmu” 

 Sepatu menatap kepergian sandal 

jepit ke mushola dengan penuh 

kekaguman seraya berbisik perlahan 

“Terima kasih, engkau telah memberikan 

pelajaran yang berharga sahabatku,  

sandal jepit yang terhormat”. 
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anaman teh merupakan tanaman 

tahunan yang di berinama 

camellia  tehifera, teha sintesis, 

camellia teha dan camellia sintesis. 

Tanaman teh terdiri dari  banyak sepsis 

yang tersebar diAsia Tenggara, India, 

Cina Selatan, Laos Barat Laut, Muangthai 

Utara, Burma. 

 Teh merupakan salasatuh 

minuman yang paling popular didunia, 

dan posisinya berada pada urutan ke dua 

setelah air. Teh sudah dikenalsejak  

beranbad-abad lalu sebagai minuman 

penghilang dahaga dan rasa tegang. 

Awalnya minuman teh diseduh langsung 

dari daun tehnya dan lebih dikenal 

sebagai obat bukan sebagai minuman 

ringan biasa seperti sekarang ini. 

Tanaman teh berasal dari India dan 

menyebar hamper keseluruh Asia,  

 

 

 

 

 

 

Australia, Amerika dan Eropa. (Emma. S. 

Wirakusumah 2009). 

 Saat ini sudah banyak jenis 

makanan dan minuman teh yang 

bermunculan. Yang dimulai sebagai 

pemacu popularitas minum teh dipasar 

global dalam beberapa tahun terakhir 

adalah hasil-hasil reset manca negara 

yang menyangkut kekasiat atau manfaat, 

minum teh, khususnya teh hijau. Senyawa 

aktif yang menjadi tumpuan keunggulan 

teh dalam pemeliharaan kesehatan 

konsumen adalah “Cafechins” suatu 

kelompok polyphonol yang bersifat anti 

oksidan.(Anonim 2007). Hasil pemi;ihan 

negara maju telah memanjangkan daftar 

fumgsi kesehatan dan pencegahan 

penyakit oleh cafechins yang ada pada 

daun teh. 

 

 

T 
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PASCA PANEN 

Untuk menghasilkan teh yang bermutu 

tinggi, penanganan pucuk teh yang 

dipanen sebagai bahan baku perlu di 

tangani sebaik mungkin sebelum 

diproses. Saat ini sesuai dengan pasar 

pucuk teh diolah menjadi teh hitam, teh 

hijau, teh oolong dan wangi. Selain itu cita 

rasa teh dapat disajikan dalam berbagai 

produk kemasan atau meminum langsung 

atau mencampur dengan bahan lain yang 

membuat cita rasa teh bertambah enak. 

Kegiatan teknologi pengolahan bertujuan 

untuk menghasilkan kualitas cafechin dan 

caffeine yang tinggi karena senyawa ini 

berperan dalam pembentukan rasa, 

warna, aromaserta bersifat anti oksidan 

yang sangat baik untuk kesehatan (Dedi 

Soleh Effendi dkk {Johan, ME. Dan SL. 

Daimoenteh 2009}2010). Hasil penelitian 

PPTK Gambung dalam bagian pucuk teh 

mengandung cafechin 11,7-26,5% dan 

caffeine 2,5-4,7%. 

Tabel 1 . Presetase Kandungan Cafechin 

dan Caffein pada pucuk tanaman teh 

 

 

Bagian 

Pucuk 

Catechin 

(%) 

Caffein 

(%) 

Peko 26,5 4,7 

Daun 1 25,9 4,2 

Daun 2 20,7 3,5 

Daun 3 17,1 2,9 

Tangkai atas 11,7 2,5 

 Cara Panen serta perawatan pucuk 

harus diperhatikan agar mutu dari teh 

didapatkan yang terbaik. Cara panen 

adalah pemetikan pucuk dilakukan 

dengan cara  taruk, pucuk di tangan 

jangan terlalu banyak, jumlah pucuk 

jangan terlalu banyak dikeranjang, puciuk 

jangan disiram air, keranjang pucuk 

jangan di tumpuk. Sedangkan perawatan 

pucuk meliputi, isi waring penyimpanan 

pucuk jangan lebih dari 20kg, 

pengangkutan waring ketruk ditaruh 

dikepala dan saat diturunkan tidak boleh 

tumpang tindih dan tidak boleh ditindih 

oleh barang lain dan pengangkutan 

waring dalam truk harus hati-hati. 

Selanjutnya daun teh tiba dipabrik 

pengolahan dan diolah menjadi berbagai 

jenis teh. 
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Jenis-jenis Teh. 

 Teh dikelompokkan berdasarkan 

cara pengolahannya. Daun Teh yang 

dipetik cepat layu dan mengalami oksidasi 

jika tidak segar dikeringkan. Proses 

penyaringan akan membuat daun 

berwarna hitam akibat ada nya 

pemecahan klorofil dan terlepasnya tasiin. 

Selanjutnya dilakukan pemanasan bahasa 

dengan uap panas agar kandungan air 

dari daun teh menguap dan proses 

oksidasi bisa dihentikan pada tahap yang 

sudah ditentukan. Proses pengolahan teh 

dilakukan dengan proses fermentasi. 

Berdasarkan pengolahannya teh 

dibedakan menjadi 3 jenis : 

1.    Teh hitam (black tea) 

 Sebagaian besar teh di dunia ini 

diolah menjadi teh hitam dan merupakan 

salah satu teh yang sangat digemari di 

Indonesia, Amerika dan Eropa. Daun teh 

ini mengalami proses fermentasi 

sempurna. Dimulai dengan proses 

pelayuan, penggilingan hingga 

pengeringan. Teh jenis ini mempunyai 

aroma, cita rasa dan warna yang menarik, 

setelah diseduh cairan berwarna coklat 

tua kehitaman dan rasanya agak pahit. 

2.    Teh hijau (green tea) 

 Merupakn jenis teh tertua. Teh ini 

tidak mengalami proses fermentasi 

enzyme yang ada dalam daun teh yang 

menyebabkan perubahan warna 

dinonaktifkan dengan proses pengukusan 

selama beberapa menit. Warna teh yang 

dihasilkan berwarna hijau karena tamin 

yang menyebabkan warna gelap tidak 

teroksidasi. Air seduhannya berwarna 

hijau. Jenis teh ini sangat popular di cina, 

jepang dan negara-negara Islam. 

3.    Teh oolong 

 Adalah teh peralihan antara teh 

hitam dan teh hijau. Teh ini mengalami 

proses fermentasi yang tidak sempurna 

setelah diseduh cairannya berwarna 

kuning keemasan. 

 Ketiga jenis teh ini memiliki khasiat 

kesehatan karena mengandung ikatan 

biokimia yang disebut polyfenol termasuk 

didalamnya flavonoid. Flavonoid adalah 

kelompok anti oksidan yang secara 

alamiah ada dalam sayuran, buah-buahan 

dan minumnan seperti teh dan anggur. 

Selain ketiga jenis teh diatas masih ada 

jenis teh lain adalah : 
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1.    Flavored tea 

 Adalah teh yang dicampurkan 

dengan berbagai bahan lain seperti 

rempah-rempah (jahe, kayu manis), buah 

(jeruk nipis, kulit jeruk) atau berbagai jenis 

bunga (melati, gardenia, mawar) dengan 

komposisi tertentuk untuk mendapatkan 

cita rasa dan aroma yang diinginkan. 

2.    Teh instan 

 Merupakan jenis teh yang 

mengalami proses lebih lanjut (direndam 

dalam air panas dan dievaporasi) sebagai 

bentuk bubuk. Jenis ini sangat popular di 

Amerika Serikat sejak tahun 1950 dan 

akhirnya mulai digemari diseluruh dunia 

termasuk jepang. 

3.    Decaffeinated tea (teh bebes 

kafein) 

 Teh yang telah mengalami proses 

penghilangan kafein (satu alkaloid pada 

teh yang disebut tehine). 

 

4.    Teh herbal 

 Teh yang tidak berasal dari daun 

teh, tetapi dari tanaman lain yang produk 

akhir dan cara penyajiannya sama 

dengan teh, seperti teh benalu, 

chamomile dll. 

Menyeduh Teh Yang Benar 

 Menyeduh teh yang tidak benar 

dapat mengakibatkan zat yang 

terkandung didalamnya hilang. Sehingga 

tidak akan member manfaat bagi 

peminumnya. Menyeduh teh yang benar 

adalah dengan menggunakan air 

mendidih bersuhu 80 oC, suhu air yang 

melebihi 80 oC dapat membuat teh 

kehilangan manfaat bagi tubuh. Teh bisa 

dicampur dengan susu bisa mengurangi 

efek stimulan dari teh, karena kalsium 

susu akan mengikat zat-zat stimulan pada 

teh. Cara lain adalah menambahkan 

lemon yang sering kita kenal dengan 

sebutan lemon tea. Lemon akan 

memberikan perlindungan bagi 

pencernaan karena asam sitrat dalam 

lemon mencegah timbulnya kerak pada 

dinding usus perut. 

Zat Gizi Teh dan Manfaat Teh Untuk 

Kesehatan 

 Teh merupakan sumber alami 

kafein, teofilin dan anti oksidan dengan 

kadar lemak, karbohidrat atau protein 

mendekati nol persen. Teh juga 
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mengandung polifenol yang berupa 

katekin (catechins) dan flavanol. Senyawa 

ini berfungsi sebagai anti oksidan yang 

menangkap radikal bebes dalam tubuh 

juga dapat mencegah berkembangnya sel 

kanker dalam tubuh. Vitamin yang 

terkandung dalam teh adalah A, C dan E 

yang berfungsi menjaga kesehatan mata, 

jantung, daya tahan tubuh  dan membuat 

kulit halus. 

 Berdasarkan hasil penilitian tradisi 

minum teh selain menyegarkan badan 

dapat mencegah aneka penyakit 

degeneratif seperti penyakit jantung 

koroner, stroke dan kangker dapat 

dicegah dengan minum teh secara rutin. 

(Emma S. Wirakusumah 2009).  Adanya 

polyphenol dan catechine sebagai anti 

oksidan pada teh mampu memperkuat 

dinding sel darah merah dan mengatur 

permiabilitasnya, mengurangi 

kecendrungan thrombosis, dapat 

menvegah oksidasikolesterol LDL dalam 

darah sehingga mengurangi terjadinya 

proses artehrosklerosis dipembuluih 

darah yang akan mengurangi resiko ke 

matian akibat penyakit jantung koroner. 

 Teanin yang terdapat dalam teh 

dapat menurunkan neurotrans miter 

serotonin sehingga dipercaya dapat 

menurunkan tekanan darah, selain itu 

teamin juga mempunyai efek yang lembut 

terhadap mental dan emosi, karena 

memberikan efek singnifiserotonin. 

Pelepasan dopamine akan memberikan 

persaan senang dan memperbaiki 

suasana hati sehingga dapat 

menghilangkan stres. Dopamin dan 

serotonin sangat berhubungan dengan 

kemampuan mengingat olehnya 

mengkomsumsi teh juga dapat 

meningkatkan daya ingat. 

 Dalam suatu penelitian ditemukan 

bahwa wanita yang minum teh dua 

cangkir atao lebih setiap harinya memiliki 

resiko 50% lebih kecil terkena kanker 

ovarium, dibandingkan dengan mereka 

yang tidak mengkomsumsi teh. Olehnya 

itu teh dianggap sebagai minuman 

pencegah kanker seperti kanker kulit, 

kanker paru, esophagus, lambung, hati, 

usus halus, pangkreas, kolon, katung 

kemih, prostat dan ovarium. Selain itu teh 

juga bermanfaat memelihara kecantikan 

tubuh seperti melangsingkan tubuh. Hasil 

penelitian Teh American Journal Of 

Climical Nutrition menemukan khasiat teh, 

terutama teh hijau untuk melangsingkan 

tubuh. Paduan kafein dan catechine 

mampu membakar 4% kalori lebih 
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banyak, catechine juga menghambat 

penyerapan vitamin B1 yang mengurangi 

metabolisme gula darah yang selanjutnya 

berpengaruh pada pengurangan betrat 

badan. 

 Catechine dan polyphenol mampu 

menvegah serangan radikal bebas yang 

dapat mengurangi kerusakan sel 

sehingga proses penuaan dini bisa di 

cegah. Polyphenol sebgai anti oksidan 

mempunyai kekuatan 100 kali lebih efektif 

dibandingkan vitamin C dan 25 kali 

dibandingkan dengan vitamin E. ekstrat 

daun teh dapat membantu mengecilkan 

pori-pori, menyamarkan flek (noda hitam), 

mengatasi jerawat, juga memberikan 

nutrisi pada kulit. Teh juga mengandung 

senyawa astringent yang bisa membantu 

mengatasi dan menyegarkan mata yang 

sembab dan menghilangkan lingkaran di 

bawah mata. Secara alami teh juga 

mengandung kalsium fluoride yang dapat 

mencegah pertumbuhan karies pada gigi, 

mencegah radang gusi dan gigi 

berlubang. Kandungan gizi teh per 100gr 

teh kering seperti terlihat pada Tabel 2 di 

bawah ini. 

Zat Gizi 
Teh 

Hijau 

Teh 

Hitam 

Teh 

Melati 

Engergy 

(K.Kal) 
300 293 299 

Protein 

(gram) 
28,3 24,5 24,1 

Lemak 

(gram) 
4,8 2,8 3,5 

Karbo Hidrat 

(gram) 
53,6 58,8 59 

Serat (gram) 9,6 8,7 9,7 

Kalsium (mg) 245 327 320 

Fosfor (mg) 415 313 185 

Zat Besi (mg) 18,9 24,3 31,6 

Vitamin A 

(mg) 
8400 2700 8400 

Vitamin B 

(mg) 
0,3 0,07 0,07 

Vitamin C 

(mg) 
230 9 85 

Kadar Air 

(mg) 
7,7 8 8,1 

Tabel komposisi Pangan Indonesia, 

Persegi 2009 

Diversifikasi Produk Olahan Teh 

 Teh bukan lagi sekedar minuman 

tetapi kini sudah dikemas secara modern. 
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Di gerai minuman bukan dilihat dari 

kemasan saja tetapi juga cita rasa. Saat 

ini ada sekitar 17 cita rasa teh yang 

ditawarkan, seperti teh yang segar dan 

beraroma mawar, moroccant mint yang 

agak pahit dan sejuk di lidah hingga char 

tea yang rasanya seperti rempah-rempah. 

Meningkatnya kesadaran akan gaya hidup 

sehat di kota besar memberi peluang 

untuk mengemas teh sebagai minuman 

yang menyehatkan (Prawoto, I 2007). 

Modernisasi teh menjadi gaya hidup 

merupakan revitalisasi budaya dalam hal 

tradisi minum teh. Revitalisasi minum teh 

dapat diterima di Indonesia karena 

Indonesia sudah terkenal sejak abad 17 

sebagai salah satu penghasil teh terbesar 

di dunia. 

Hasil pengolahan pucuk teh menjadi teh 

hitam, teh hijau, teh oolong dan teh wangi, 

selanjutnya dapat dibuat. (PT Perkebunan 

Nusatara VIII. 2009). 

-    Air seduhan seperti teh botol, teh 

kotak, teh pack, teh karbonisasi, teh 

beralkohol. 

-    Ekstrak teh seperti teh instan murni, 

teh instan dan aroma, teh instan campur 

bahan lain, teh mee, teh berupa kapsul, 

teh permen. 

-    Teh bungkus seperti teh langsung 

seduh, teh celup, teh campur aroma 

melati, teh campur aroma culam. 

-    Teh untuk sayur asam, kerupuk teh. 

-    Teh berkhasiat obat (jamur herbal). 

-    Ampas teh untuk mulsa atau pupuk 

organik. 

-    Daun-daun teh tua dipakai sebagai 

pewarna kain atau tekstil. 

Penutup 

 Teh disamping sebagai minuman 

penyegar, penghilang dahaga dan rasa 

tegang yang banyak disukai orang juga 

merupakan minuman kesehatan. Teh 

merupakan sumber alami kafein, teofilin 

dan anti oksidan dengan kadar lemak, 

karbohidrat atau protein yang mendekati 

nol, teh mengandung polyphenol berupa 

catechine dan flaponal, zat ini berupa anti 

oksidan yang dapat mencegah berbagai 

penyakit. Minum teh secara teratur dua 

kali sehari dapat menekan timbulnya 

penyakit jantung, kanker, selain itu minum 

teh dapat menurunkan berat badan, 

mencegah pertumbuhan karies pada gigi 

serta mencegah radang gusi dan gigi 

berlubang. 

Proses Penggilingan Teh Hitam 

Pelayuan pucuk 
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 Pucuk teh yang telah dipetik akan 

terjadi perubahan – perubahan senyawa 

polisacharida dan protein. Ini 

mengakibatkan perubahan gula didalam 

daun yang dilayukan. Kandungan asam 

amino akan meningkat demikian pula 

dengan asam - asam organik lainnya. 

Semua perubahan ini dalam istilah 

pengolahan disebut sebagai proses 

pelayuan hal ini memberi pengaruh 

terhadap mutu teh. 

 

 Perubahan – perubahan kimiawi ini 

akan terganggu apabila pucuk terkena 

udara panas secara berlebihan atau 

pucuk mengalami kerusakan mekanis. 

Agar pucuk dapat digiling dengan baik 

pada proses penggilingan maka pucuk 

harus lentur. Oleh sebab itu kandungan 

air pucuk harus dikurangi dengan cara 

menghembuskan angin dengan RH 

rendah melalui pucuk. Pelayuan fisik ini 

dapat dilaksanakan dengan 

menggunakan udara panas dengan waktu 

kurang dari 6 jam. 

 

 Kerataan tingkat layu fisik sangat 

menentukan mutu teh. Hasil petikan 

pucuk yang kasar dan rusak tidak akan 

menghasilkan mutu yang baik. Kira – kira 

65 % air yang terkandung di dalam pucuk 

segar harus dihilangkan selama proses 

pelayuan, agar pucuk layu cukup lentur 

dan lemas untuk dapat digiling tanpa 

terpotong-potong. 

 

 Di dalam praktek pelayuan 

dilakukan dengan menggunakan kontak 

layuan ( Witehring trough ) atau dengan 

menggunakan rak – rak kayu yang 

ditumpuk. Di ujung kotak atau rak terdapat 

kipas yang berfungsi untuk menarik hawa 

panas yang dihasilkan dari mesin 

pengeringan yang terletak disebelah 

bawah kamar pelayuan. 

 

Penggilingan Pucuk Layu 

 

 Tujuan utama penggilingan dalam 

pengolahan teh hitam adalah : 

Mememarkan dan menggiling seluruh 

bagian pucuk agar sebanyak mungkin sel 

– sel daun mengalami kerusakan 

sehingga proses fermentasi dapat 

berlangsung secara merata. 

 

 Memperkecil daun agar tercapai 

ukuran yang sesuai dengan ukuran grade 

– grade teh yang diharapkan oleh 

pemasaran. 

 

 Memeras cairan sel daun keluar 
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sehingga menempel pada seluruh 

permukaan partikel – pertikel teh. 

 

Mesin – mesin dan peralatan yang 

digunakan terdiri dari : 

 

 Mesin penggilingan Open Top 

Roller( OT ) yaitu sebuah selinder yang 

terbuka di bagian atasnya dan bergerak 

memutar horizontal di atas sebuah meja 

yang dilengkapi dengan jalur – jalur gigi 

dan kerucut tumpul  pada titik pusatnya, 

alat ini terbuat dari bahan metal yang 

tahan karat dimana kecepatan putarannya 

42 rpm. 

 

 Mesin penggiling press Cap Roller 

( PC ) yang bentuknya sama dengan OT. 

Hanya saja penekan atau press cap untuk 

memberikan tekanan pada teh yang 

sedang digiling. 

 Mesin giling Rotervance ( RV ) 

yaitu sebuah silinder yang berukuran garis 

tengah inci ( 20 cm ) yang diletakan 

horizontal. Di dalam selinder ini terdapat 

as yang dilengkapi dengan sirip – sirip 

spiral pengisi. Pada bagian ujung terdapat 

plat pengatur tekanan berbentuk silang. 

As berputar dengan kecepatan 40 – 46 

rpm tergantung dari kebutuhan. 

 

 Mesin ayak pemecah gumpalan teh 

atau Ballbreaker sifter ( BBS ). yang 

berputar horizontal dengan rpm 140 

dilengkapi dengan konveyor pengisi untuk 

mengatur kerataan jumlah teh yang 

diayak. 

 

 Proses penggilingan dapat juga 

dikatakan proses sortasi basah., karena 

pada tahap ini hasil penggilingan akan 

berbentuk beberapa jenis bubuk teh : 

bubuk – 1, bubuk- 2, bubuk-3, bubuk-4 

dan yang paling kasar disebut badag. 

Bubuk –1 dihasilkan dari pengayakan 

hasil pertama dari gilingan kedua dan 

demikian selanjutnya. 

 Urutan proses penggilingan di 

pabrik teh Maleber disusun sebagai 

berikut ( salah satu dari program giling ) : 

gilingan pertama menggunakan OT 

selama 40 Menit gilingan kedua : seluruh 

hasil gilingan pertama digiling ulang 

dengan rotervane 8” pengayakan hasil 

gilingan rotervane 8” (bubuk–

1).Penggilingan ketiga menggunakan PC 

untuk sisa pengayakan ke-1 pengayakan 

hasil gilingan PC ( bubuk – 2 ). 

Penggilingan keempat menggunakan PC 

untuk sisa pengayakan ke-2 pengayakan 

hasil gilingan PC ( bubuk –3 dan badag ) 
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 Penggilingan PC memakan waktu 

30 menit dengan pemberian tekanan 2 x 

10 menit dan melepas tekanan ( Kirab ) 2 

x 5 menit. 

 

 Berbagai jenis program digunakan 

dalam praktek oleh pabrik – pabrik teh 

hitam di Indonesia. Dalam hal ini yang 

diperhatikan adalah bahwa proses 

penggilingan ini disertai oleh proses 

fermentasi. 

 

 Proses fermentasi memerlukan 

pengaturan waktu yang tepat. Oleh sebab 

itu setiap program giling harus di  tunjang 

oleh kelengkapan mesin yang tepat dan 

cukup jumlahnya dengan layout 

penempatan yang tepat pula. 

Kesemuanya disesuaikan pula dengan 

potensi hasil kebunnya. Mutu hasil akhir 

pengolahan teh hitam yang mantap ( 

konstan ) dari hari ke hari, merupakan 

tujuan yang utama. 

 

 Didalam tahap proses penggilingan 

ini pula, dipersiapkan dan dibentuk ukuran 

teh, sehinnga pada tahap sortasi teh 

tersebut sudah dalam ukuran yang sama. 

 

 Hasil penggilingan dan 

pengayakan basah yang baik, adalah 

yang dapat menghasilkan persentase 

yang setinggi mungkin untuk bubuk 1 dan 

2 dengan ukuran teh yang kecil. 

Persentase bubuk 1 dan bubuk 2  harus 

sama dengan persentase bagian muda 

atau halus dari analisa pucuknya, dan 

kisama pula dengan persentase mutu ke 

1 hasil sortasi keringnya. 

 

 Waktu lama fermentasi dihitung 

ketika pucuk layu masuk kedalam mesin 

giling petama sampai bubuk hasil giling 

pertama dimasukan kedalam mesin 

pengering. Agar semua bubuk basah 

yang dihasilkan setiap penggilingan 

mengalami waktu lama fermentasi yang 

sama, diperlukan perhitungan 

penyesuaian output gilingan dan input ( 

kapasitas ) mesin pengeringnya . Untuk 

itu setiap bubuk hasil penggilingan harus 

ditimbang dan dicatat. program giling 

diatas ternyata dapat menghasilkan bubuk 

1 dan bubuk 2 masing –masing 30 % dan 

40 % ( jumlah 78 % sampai 80 %) 

 

 Ruang penggilingan memerlukan 

kelembaban udara 95 % untuk menjaga 

agar tidak terjadi penguapan air dari teh 

yang sedang digiling. Khususnya bubuk 
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basah yang sedang menungggu giliran 

masuk kedalam mesin pengering. 

Pengurangan kadar air dalam bentuk 

basah dapat menghambat proses 

oksidasi. Udara dalam ruangan harus 

segar dan cukup karena proses oksidasi 

memerlukan oksigen yang cukup pula. 

 

 Karena teh sangat peka terhadap 

bau-bauan, maka ruangan dan peralatan 

harus dijaga agar selalu bersih dan tidak 

bau. Air yang bersih untuk mencuci 

peralatan dan lantai ruangan harus cukup 

tersedia. 

 

Pengeringan 

 

 Selain menghentikan proses 

oksidasi dalam bubuk teh basah, 

pengeringan bertujuan pula untuk 

menurunkan kandungan air didalam teh 

sampai +3 % kandungan air yang rendah 

ini bertujuan agar hasil pengeringan dapat 

mempertahankan mutu baiknya. 

 

 Mesin pengering konvensional 

yang hingga sekarang masih banyak 

digunakan industri teh hitam, adalah 

Endles Chain pressure Dryer ( ECP ). 

Mesin ini mengeringkan teh diatas rantai – 

rantai baki. Mesin dengan rantai – rantai 

baki 2 tingkat disebut “two stage ECP” 

yang bertingkat 3 disebut “three stage 

ECP” dan yang 4 disebut “four stage 

ECP”. Jenis ECP yang mutakhir yang 

banyak digunakan adalah jenis two stage. 

 

 Udara panas dengan suhu + 98°C 

dihembuskan dari bawah melalui lapisan 

teh diatas rantai terbawah kemudian 

keluar melalui lapisan teh diatas rantai 

baki paling atas. Suhu udara yang keluar 

dari mesin pengering ada sekitar 49°C 

kurang lebih 20 menit diperlukan untuk 

mngeringkan teh bubuk hingga kadar 

airnya mencapai 3 %. 

 

 Proses pengeringan bersama 

dengan proses penggilingan merupakan 

bagian dari pengolahan teh hitam yang 

harus dijalankan sesuai dengan tahapan 

pelaksanaan pekerjaan. 

 

Sortasi keringan dan penyimpanan 

 

 Tujuan utama dari sortasi kering ini 

adalah memisahkan ukuran – ukuran teh 

yang terjadi akibat proses penggilingan 

menjadi kelompok – kelompok grade teh 

yang sesuai dengan permintaan pasaran 

teh sekarang ( Internasional ). Karena teh 

kering sangat peka terhadap kelembaban 
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udara (sangat higroskopis) maka proses 

sortasi kering ini harus dilaksanakan 

sesederhana dan secepat mungkin. 

 

 Grade – grade ( jenis- jenis ) teh 

hitam yang dihasilkan sebagian besar 

oleh pabrik – pabrik di Indonesia sekarang 

adalah : 

 

1. BOP = Broken Orange Pecco 

 

2. BOPF = Broken Orange Pecco 

Pannings 

 

3. PF = Pecco Panings 

 

4. Dust 

 

5. BP = Broken Pecco 

 

6. BT = Broken Tea 

 

 Persentase grade pertama ini 

umumnya dapat mencapai 70 % hingga 

85 % dari semua teh yang dihasilkan 

tergantung dari mutu standar petikan dan 

kondisi pucuknya. Besar kecilnya ukuran, 

sehingga sesuai dengan permintaan 

standar ukuran pasaran teh hitam, 

tergantung dari standar petikan, derajat 

layuan dan program gilingnya. 

 Mesin – mesin pengayak yang 

digunakan dalam sortasi kering, 

dibedakan satu dengan yang lainnya oleh 

jenis geraknya. Rotating sifter adalah 

mesin ayak yang gerakannya berputar 

horizontal. Sedangkan yang gerakannya 

maju mundur disebut mesin ayak 

Reciprocating dan yang naik turun disebut 

Vibrating Sifter disamping itu mesin 

pemisah tulang Electrostatic Stalk 

Separator. Winnower adalah mesin 

pemisah ukuran teh menurut berat jenis 

dengan menggunakan kipas penghisap 

angin. 

 Mesin ayak yang gerakannya maju 

mundur digunakan untuk memisahkan 

ukuran – ukuran yang bentuknya 

memanjang dari ukuran – ukuran teh yang 

bentuknya bulat. 

 

 Segera setelah selesai proses 

sortasi kering ini, semua teh ditimbang 

menurut jenis gradenya untuk kemudian 

dimasukan kedalam peti penyimpanan ( 

peti miring atau tea bin ). Dapat 

dibedakan bahwa sejumlah hasil 

timbangan grade-grade teh tersebut akan 

lebih besar dari pada berat teh keringnya. 

Besar kecilnya persentase overweight ini 

tergantung dari  
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kelembaban udara ruang sortasi dan 

lamanya waktu yang diperlukan untuk 

proses sortasi. Penyimpanan teh dalam 

peti miring akan memberikan kesempatan 

bagi suatu proses pematangan mutu dan 

mengumpulkan teh menurut jenisnya 

sehingga dapat di kemas dalam jumlah 

yang sama pada setiap kali pengepakan. 

Semua rangkaian kegiatan proses 

produksi dari mulai pelayuan s/d sortasi 

masih menggunakan system ortodok 

(jaman dulu), namun hasilnya tidak kalah 

dengan system yang modern. 
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Hubungi mbak ita di 

081.2306.33.464 

u/registrasi 
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Curhat Pikiran 

Pertanyaan: 

Assalamualaikum pak firman, saya ibu widya 

dari tasikmalaya, saya dapat majalah ini dari 

teman saya yang memberi tahu saya agar 

membuka www.kekuatansugesti.com, saya 

senang dengan isi majalah ini. Saya pengen 

belajar AMC juga pak. Saya ingin bertanya, 

apakah dengan belajar AMC,bisa membuat 

saya memiliki kemampuan seperti dukun, kyai 

yang menyembuhkan dan paranormal? 

Widya, 08187xxxxx 

Jawab: 

Waalaikumsalam bu widya di tasikmalaya, 

terima kasih sudah membaca majalah 

kekuatan sugesti, mohon dukungan dan  

 

 

 

 

 

 

 

 

doanya untuk memperkenalkan lagi majalah 

kekuatan sugesti ini ke lebih banyak orang lagi 

agar semakin banyak orang yang tersadarkan 

dengan kekuatan pikiran yang luar biasa.  

Menjawab pertanyaan ibu, tentang 

kemampuan dukun, kyai menyembuhkan dan 

paranormal, sebenarnya semua kemampuan 

yang selama ini terkesan aneh itu hal yang 

biasa dan mudah saja. Banyak alumni AMC 

yang mencoba menerapkan teknik AMC untuk 

menghentikan hujan, ada juga yang untuk 

menyembuhkan ibunya, ada juga yang 

membantu temannya membuat warung 

makannya laris, ada juga yang membantu 

temannya untuk mendapatkan jodoh, banyak 

hal lainnya yang dulu mungkin dianggap aneh 

dan sakti, serta harus belajar menggunakan 

proses ritual yang susah, puasa dulu, mandi 

kembang dan sejenisnya, itu semua kuncinya 

ada di PIKIRAN. Dan mempelajari AMC 

Kirimkan pertanyaan anda 

Melalui pratamafirman@yahoo.com 
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adalah hal yang mudah, dan belajarnya juga 

sambil santai-santai, bisa ibu lihat di foto-

fotonya di bagian dokumentasi. 

Memang selama ini, kemampuan seperti itu 

dipersepsikan sebagai kekuatan khusus dan 

hanya orang-orang yang bisa dianggap 

memiliki perbedaan dengan orang umumnya. 

Padahal sesungguhnya semua orang bisa bu, 

itulah memang tujuan AMC untuk 

menyadarkan banyak orang tentang potensi 

besar dalam dirinya. Selama masih memiliki 

PIKIRAN dan masih bisa bernafas normal, 

maka pasti bisa bu. Silahkan bergabung 

dengan ratusan alumni AMC lainnya setelah 

mempelajari AMC. 

Pertanyaan : 

Hutang saya banyak dan sepertinya selalu 

bertambah, untuk membayar hutang yang satu 

dari hutang yang lain, saya bingung harus 

bagaimana pak, bagaimana bapak 

membantunya 

Iswahyudi, isw365@xxxx.com 

Jawaban : 

Iswahyudi yang sedang menikmati hutang 

hehe, saya ucapkan terima kasih sudah 

membaca majalah kekuatan sugesti ini, 

cobalah anda membaca dari keseluruhan 

majalah ini, ada banyak edisi yang sudah 

terbit, ada yang membahas tentang hutang.  

Saya bisa membantu kalau anda bertemu saya 

di kelas AMC, pasti lebih detil solusinya, 

mulai dari mengetahui pikiran anda yang 

menarik hutang itu, lalu kalimat doanya, dan 

solusi dengan membuat virtual-virtual yang 

membantu menarik uang dengan mudah guna 

melunasi hutang anda. 

Kalau hanya melalui pertanyaan seperti ini, 

maka saya bisa membantu dengan menyuruh 

anda bersyukur dulu dan berterima kasih ke 

Tuhan atas kondisi hidup anda saat ini, karena 

sebenarnya kondisi hidup anda saat ini yang 

penuh dengan hutang adalah hasil dari tarikan-

tarikan anda sendiri. Terjadi atas request-

request anda sendiri, bahkan sangat mungkin 

terjadi juga karena doa-doa anda. Karena 

hidup anda sudah sesuai dengan yang anda 

minta melalui program yang ada di PIKIRAN 

anda sendiri. Cobalah merenung untuk 

mengetahui program yang ada di pikiran anda. 

Jika anda ingin segera menyelesaikan hutang 

anda, maka anda bisa mengambil kelas privat 

AMC agar saya bisa membantu anda mengurai 

program-program di pikiran anda dan 

melakukan perubahan di pikiran anda, 

sehingga anda bisa memaksimalkan fungsi 

pikiran anda untuk mendapatkan uang agar 

hutang anda cepat selesai 
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Pertanyaan : 

Saya suka sekali dengan majalah kekuatan 

sugesti ini, isinya mencerahkan sekali. 

Artikelnya menarik, saya juga bagikan 

majalah ini ke teman-teman saya mereka 

mengatakan juga bagus dan keren isinya, 

tentang hipnotis, telepati, kekuatan diri, artikel 

technonya. Ada satu pertanyaan yang saya 

mau tanyakan disini mas firman, dari mana 

mas firman bisa menemukan penyadaran 

seperti ini, darimana mas firman bisa meyakini 

kalau semua di hidup kita ini sumbernya dari 

Pikiran, makasih sebelumnya. 

Dewanto, watudex_era@xxxx.com 

Jawab: 

Mas dewanto yang sedang penasaran ya, 

terima kasih sudah membaca dan 

menyebarkan majalah kekuatan sugesti kepada 

teman-temannya.Semoga semakin banyak 

orang yang mendapatkan pencerahan dari 

majalah kekuatan sugesti ini.  

Menjawab pertanyaan mas dewanto ini 

panjang nanti mas, karena itu bagian dari 

pengalaman saya di masa jahiliyah hehe. 

Banyak hal yang saya pelajari dan temui dari 

berbagai orang yang mengaku pinter dengan 

berbagai kesaktian itu, tapi karena saya 

menggunakan pemikiran kritis ilmiah, selalu 

mereka tidak bisa menjawab. Dari satu tempat 

ke tempat lain, saya melakukan pencarian. 

Sampailah saya ke guru saya Abdullah 

Gymnastiar, “Aa gym”. Beliau yang 

menyadarkan saya bahwa semua kekuatan itu 

ada dalam diri saya sendiri. 

Saya mulai bereksperimen,tentang pikiran. 

Karena saya kuliah di bidang IT maka saya 

menemukan pencerahan saat saya menyetting 

router dikantor, “kalau router ini saja saya bisa 

setting, harusnya pikiran saya juga terserah 

saya mensettingnya”. Disitu saya eksperimen 

pengubahan pola pikir, lalu saya mengingat 

dulu suka membaca buku doa-doa untuk 

mempengaruhi orang, saya coba ingat lagi 

prosesnya sampai akhirnya terciptalah alpha 

telepati. 

Saya eksperimen ke diri saya dan ke orang 

lain, mulai dri hipnotis, hipnoterapi, sampai 

saya ke suatu waktu dimana saya menyadari 

bahwa semua itu tergantung pikiran masing-

masing orang, nah disinilah saya membuat 

metode AMC (Alpha Mind Control) untuk 

mengenali,mengontrol dan memaksimalkan 

Pikiran manusia. 

 

Pertanyaan : 

Mas Firman , saya pernah ikut pelatihan 

tentang pikiran tapi saya rasa yang 

mengajarkan belum sepaham seperti mas 
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firman, dan ketika saya membaca tulisan-

tulisan mas firman rasanya pemahaman yang 

dulu saya dapat masih sangat dangkal. Apakah 

mas firman mau membantu mengajari saya 

lagi? 

Meity,Jakarta 

Jawab: 

Meity terima kasih sudah membaca majalah 

kekuatan sugesti ini, semoga mencerahkan ya. 

Kalau masalah pelatihan lain, ya saya tidak 

tahu. Saya aja tidak pernah kok mengikuti 

pelatihan pikiran, yang pernah saya sekali 

ikuti adalah pelatihan NLP, itu pun saya hanya 

menikmati makanannya saja, materinya 

njlimet gak bisa dinikmati. Beda yang 

mengajarkan maka pasti beda yang diajarkan, 

sebab apa yang disampaikan sesuai dengan 

tujuan tiap-tiap orang, Kalau meity mau 

belajar lagi silahkan saja mengikuti program 

AMC, bisa reguler, privat atau kelas platinum 

langsung agar lebih paham. Yang perlu meity 

tahu, bahwa AMC adalah metode yang 

didesain agar setiap orang bisa 

mengenali,mengontrol dan memaksimalkan 

pikiran. Dan tujuan saya adalah agar setiap 

orang sadar tentang potensi dirinya dan jadi 

cerdas dalam hidupnya. 

Bagi anda yang ingin berkonsultasi, silahkan 

kirimkan email anda ke 

pratamafirman@yahoo.com, 
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