
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

emerdekaan, adalah sebuah 

kata yang diinginkan oleh setiap 

orang bahkan oleh setiap 

bangsa, setiap negara. Di bulan Agustus 

ini, kita sebagai bangsa Indonesia pasti 

dengan sangat mudah sekali 

menemukan kata-

kata “merdeka” 

disekitar kita, 

dilingkungan 

perumahan 

tempat kita 

tinggal, di pusat 

perbelanjaan juga 

banyak kata-kata 

merdeka yang 

beterbaran, 

misalnya “semarak merdeka”, “diskon 

kemerdekaan”, bahkan warna merah 

dan putih juga mulai banyak kita lihat. Ya 

memang karena bulan ini adalah 

peringatan kemerdekaan bangsa 

Indonesia, kemerdekaan dari 

“penjajahan” dari bangsa lain, tanggal 17 

agustus adalah hari dimana 

kemerdekaan itu dideklarasikan sebagai 

bukti bahwa kita memang merdeka, 

merdeka untuk mengurus nasibnya 

sendiri, merdeka untuk mengatur 

kehidupan 

berbangsa sendiri, 

tapi apakah 

pribadi kita sudah 

merdeka? 

Merdeka, apa sih 

artinya merdeka? 

kalau dari 

pemahaman 

selama ini adalah 

kebebasan 

menentukan nasib sendiri, kebebasan 

mengatur kehidupan sendiri. Di segi 

bangsa mungkin kita sudah merdeka, 

mungkin lho ya, kita sudah bisa 

menentukan lambang negara sendiri, 

K 
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kita bisa membuat bendera sendiri, kita 

bisa menentukan mata uang sendiri, kita 

bisa bebas berjalan diseluruh wilayah 

negara ini. Tapi..bagaimana jika anda 

lihat barang-barang disekitar anda, coba 

anda lihat labelnya, barang mana saja 

yang dibuat oleh bangsa kita sendiri? 

anda pasti banyak menemukan barang-

barang yang dibuat oleh luar negeri, 

barang-barang yang diimpor dari luar 

negeri, benar? Bukannya kita sudah 

merdeka ya? 

Lalu coba saja, ketika anda 

secara halus dipaksa untuk mengikuti 

sebuah bisnis, bisnis yang berasal dari 

luar negeri, anda diberikan keuntungan-

keuntungan yang seolah terlihat besar, 

terlihat baik, lalu anda mengikutinya, 

berjuang mati-matian untuk bisnis itu? 

sementara keuntungan besar malah lari 

ke luar negeri, padahal seharusnya 

masuk kedalam negeri? bukannya kita 

sudah merdeka ya? 

Saat anda melihat film-film 

amerika di bioskop, anda melihat 

bagaimana canggihnya teknologi di 

amerika, bagaimana di film itu 

diceritakan bahwa ketika gedung putih 

amerika diserang oleh sekelompok 

teroris, presiden ditahan, lalu masih ada 

satu polisi yang kuat masih bisa 

menyelamatkan amerika, masih bisa 

mengalahkan semua teroris itu, anda 

pun mengangguk-ngangguk dengan 

cerita itu lalu tertanam di benak anda, 

“wah amerika hebat ya”, bukannya anda 

sedang dimasuki “program jajahan” ya? 

Coba anda lihat ketika negara ini 

membutuhkan hutang dari berbagai 

negara didunia ini, hutang terus diminta, 

jumlahnya semakin membesar, ketika 

hutang membesar maka siapa yang 

memiliki kewenangan menarik 

hutangnya? tentu yang memberi hutang 

kan, sama ketika anda meminjam uang 

kepada orang lain, anda terus meminjam 

maka tentu anda menjadi hormat kepada 

orang yang meminjami uang itu, anda 

menjadi segan kepada orang yang 

meminjami uang itu, bahkan anda 

mematuhi permintaan dari orang yang 

meminjami uang demi menghapuskan 

hutang anda? katanya sudah merdeka? 

Akhir-akhir ini muncul berita di 

televisi bahwa pedagang daging sapi 

mogok karena harga sapi meninggi, hal 

ini katanya karena impor sapi yang 

dibatasi, daging sapi menjadi langka dan 

daging sapi menjadi mahal. Karena 

muncul tekanan yang katanya dari 

“dalam” dari pedagang sapi, maka 

pemerintah membuka lagi jatah 

impornya, dari mana sapinya? siapa 

yang mendapat keuntungan devisa? dari 
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luar negeri kan? katanya sudah 

merdeka, tapi kok masih belum bebas 

ya? 

Iya, katanya kita merdeka, tapi 

kenapa kita masih ketakutan untuk 

menentukan sikap sendiri, kenapa kita 

masih takut untuk memutuskan hal yang 

terbaik bagi kita, anda masih takut untuk 

melepas sebuah pekerjaan demi 

pekerjaan lain, kenapa masih ada 

ketakutan-ketakutan dalam pikiran kita 

semua? bukannnya kita sudah merdeka, 

cobalah merenung sejenak dan 

menyadari sepenuhnya bahwa kita 

adalah pribadi-pribadi yang merdeka, 

pribadi yang bebas menentukan kemana 

hidup kita. Saatnya kita berani 

mengatakan kepada diri kita sendiri 

“Saya adalah pribadi yang 

merdeka, saya sadar bahwa 

kemerdekaan adalah hak setiap orang, 

dan saya juga memiliki kemerdekaan itu, 

saya bebas untuk menentukan nasib 

saya, untuk membuat hidup saya, saya 

merdeka sekarang untuk membuat hidup 

saya penuh kebaikan, kebahagiaan dan 

keberlimpahan” 

Bangsa yang merdeka dimulai 

dari pribadi yang merdeka, dirgahayu 

Indonesiaku, Jayalah Indonesiaku.. 

Merdeka…:) 
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ugesti oh sugesti..”mas firman 

saya minta disugesti agar saya 

percaya diri”, “beri sugesti agar 

saya berani pak firman”, “apa sugestinya 

agar saya bisa kaya”, dan banyak lagi 

permintaan seperti ini yang masuk ke 

sms, acc facebook maupun bbm. Kalau 

minta sugesti untuk percaya diri ya saya 

hanya jawab “skrg kamu harus percaya 

diri ya”, kalau sugesti agar berani ya 

saya jawab “sekarang kamu jadi 

pemberani”, kalau sugesti agar banyak 

uang ya “kamu bisa kaya” . Banyak 

orang belum menyadari bahwa makna 

sugesti adalah “saran”, saran itu 

nasehat. Ketika orang tua sedang 

menasehati anaknya maka itu juga 

sebuah sugesti, ketika seorang pimpinan 

memberikan arahan kepada stafnya 

maka itu juga sugesti, ketika seorang 

pemuka agama memberikan ceramah 

maka itu juga sugesti. 

Saya kemarin bertemu dengan 

seorang “staf penjualan” dari salah satu 

perusahaan mobil mewah, sebut merk 

ya “jeep”, menawarkan produk mobilnya 

yang harganya “keren” juga dengan 

hadiah langsung sebuah gadget keren. 

Staf ini seorang wanita yang bisa saya 

sebut cantik, ya seperti kebanyakan staf 

penjualan lainnya, anda tahu dong. Dia 

mendekati saya ketika saya sedang 

makan di sebuah restaurant yang 

kebetulan didepannya ada “tenda 

promo” mobil itu. Dia masuk lalu minta 

izin menawarkan, karena saya sedang 

sendirian maka saya iyakan. Lalu 

mengajak kenalan.  

 

S 
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Dia menawarkan kelebihan mobil 

jeep ini yang memang saya tahu 

kualitasnya bagus, lalu dia mulai 

menceritakan bonus dan program 

cicilannya, lalu ada sebuah kalimat yang 

muncul dari dia “Pak firman, kalau pake 

yang jeep wrangler ini pasti tambah 

keren, kan tinggi gagah gitu mas, lebih 

terasa sportynya dibandingkan terios 

putihnya”. Saya hanya tersenyum sambil 

dalam hati berucap “wah, mulai keluar 

jurus-jurusnya, masak pakar pikiran 

kalah hehe”. Dengan pakaian yang juga 

bagus, wajah yang cantik maka otomatis 

pasti membuat seorang laki-laki normal 

seperti saya mengagumi,wajar kan. 

Sugestinya mengalihkan dunia saya saat 

itu hehe.  

Sebuah sugesti masuk bukan 

hanya karena kalimatnya, tetapi juga 

karena siapa yang menyampaikan, coba 

kalau mbak itu menggunakan baju yang 

kotor, lecek dan mukanya tidak 

bermake-up, pasti saya sudah menjauh 

ya kan. Sebuah sugesti lebih mudah 

mengena jika didukung dengan 

penampilan orang yang menyampaikan. 

Misalnya ada dua orang yang mengaku 

dokter, yang orang A menggunakan jas 

putih medis dengan stetoskop 

menggantung. Sementara orang B 

menggunakan kaos dan celana jeans. 

Ketika keduanya memberikan sugesti 

yang sama, kira-kira mana yang mau 

anda turuti? Pasti yang berjas putih 

medis kan? 

Tetapi apakah orang yang berjas 

putih medis itu pasti dokter? bukan 

kan?hehe…cerdas ya dalam memilih 

sugesti, jangan hanya karena tampilan 
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yang menyampaikan saja langsung 

mengiyakan semua sugestinya. Karena 

kelemahan ini yang sekarang banyak 

digunakan banyak orang. Menggunakan 

dasi,berjas lalu bicara, maka orang 

sudah menganggap dia orang kaya. 

Menggunakan pakaian putih-putih 

bersurban kemudian memegang tasbih 

sudah dianggap orang suci hehe. 

Padahal bisa aja dia sewa kan. 

Perhatikan lebih dalam dari layer 

terluar itu, perhatikan “kata-kata” yang 

keluar, jangan terfokus kepada tampilan 

terluar, apa yang digunakan diluar belum 

tentu menampilkan apa yang didalam. 

Sebuah sugesti baik bisa keluar dari 

seorang pengemis, dari seorang yang 

terlihat sederhana. Kalau di agama, 

semua nabi dan rasul pasti mengajarkan 

kesederhanaan, yang dimaksud 

sederhana disini bukan miskin, tetapi 

tampilan luar yang biasa, baju bersih, 

rapi, harum. Karena kaya-miskin, baik-

jelek, bukan hanya dilihat dari sugesti 

luar, tetapi dari sugesti yang sebenarnya 

keluar dari dalam dirinya, dari dalam 

hatinya, dari pikiran bawah sadarnya. 

Meskipun anda bertemu orang 

berpakaian jas dokter, maka hati-hati 

jangan langsung tersugesti dengan 

pakaiannya, bertemu dengan seseorang 

berseragam polisi, hati-hati juga jangan 

langsung tersugesti. Sebuah sugesti luar 

bisa mengalihkan dunia anda, jadi kita 

harus cerdas ya dalam memilih. 
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pakah anda memiliki kaki? 

Apakah anda memiliki tangan? 

Kalau anda menjawab “iya”, 

maka cobalah anda mulai berpikir ya, 

siapa yang menggerakkan kaki anda ? 

siapa yang menggerakkan tangan anda? 

apakah bergerak sendiri atau anda yang 

menggerakkan? Ketika saya meminta 

anda untuk mengangkat tangan kanan 

ke atas? apakah bisa tangan kanan 

anda bergerak sendiri keatas? 

Jawabannya, andalah yang menyetujui 

untuk menggerakkan tangan kanan anda 

ke atas.  Artinya, semua organ tubuh 

anda bisa bergerak jika anda yang mau 

menggerakkan, kalau anda menolak 

untuk menggerakkan maka mustahil 

untuk bergerak. Setuju? Dari mana 

perintah menggerakkan semua organ 

tubuh kita, dari mana sumber gerakan 

yang ada dalam diri kita? jawabannya 

dari PIKIRAN kita. 

Saya ambil contoh tangan, dulu 

waktu kita masih kecil, kita oleh orang 

tua dikenalkan tentang tangan, kita 

diberi tahu kalau organ yang ada dua ini 

namanya tangan, kita diberi tahu cara 

kerjanya, kemudian kita menurutinya. 

Apapun itu jika kita ingin menguasainya 

maka harus melalui tiga langkah yang 

saya sebut sebagai 3M itu. Mengenali-

Mengontrol dan Memaksimalkan. Hmm, 

contoh diluar diri ya, misalnya 

handphone. Anda ambil handphone 

anda, lalu pandangi handphone 

itu.Ingatlah ketika anda dulu baru tahu 

yang namanya handphone, atau saat 

anda pertama kali membeli handphone 

itu. Apa yang pertama kali anda 

lakukan? Tentu anda akan membuka 

dusnya lalu melihat buku manualnya, 

atau anda bertanya ke penjualnya, 

“bagaimana ya menghidupkannya”, 

kemudian si penjualnya menjelaskan ke 

anda, cara menghidupkan, lalu caranya 

menggunakan chargernya,menunjukkan 

bukti bahwa chargernya berfungsi 

dengan baik yaitu ada tanda baterai 

yang terisi dilayar handphonenya. 

Tahapan ini yang saya sebut dengan 

mengenali.  

A 
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Iya, anda perlu mengenali 

handphone anda dulu, anda bisa 

membaca buku manualnya untuk 

sekedar tahu apa fungsi tombol-tombol 

yang ada, lalu anda mulai pencet-pencet 

itu tombolnya, melihat menu dilayarnya. 

Coba kalau anda tidak melakukan 

tahapan ini, maka anda tidak bisa 

menggunakan handphone itu, sebab 

anda tidak tahu bagaimana mengirimkan 

SMS, bagaimana untuk menggunakan 

kameranya dan fungsi lainnya. Begitu 

juga dengan laptop anda, saat membeli 

laptop maka kita wajib terlebih dulu 

untuk mengenali bagian dilaptop itu, 

mengenali bagaimana kerjanya, 

bagaimana mematikan dan 

menghidupkan. Iya kan?  

Jadi semua hal, untuk membuat 

kita bisa menggunakannya maka perlu 

dimulai dengan tahap MENGENALI.  

Maka wajib bagi anda, bagi setiap orang 

untuk mau mengenali dirinya, mau 

mengenali apa yang ada didirinya, mau 

mengenali tentang PIKIRAN yang 

memang sudah menjadi bagian dari diri 

kita. Bagaimana mau menggunakan diri 

ini, apalagi memaksimalkan kekuatan 

diri jika kita belum MENGENALI diri kita. 

Mengenali diri dimulai dengan mengenali 

PIKIRAN kita, karena sumber kekuatan 

dari diri kita ada di PIKIRAN. Kembali 

kepada pertanyaan “Dimana PIKIRAN 

anda? “, PIKIRAN, apakah ini? Kalau 

kita lihat dari jenis kata, maka PIKIRAN 

termasuk ke kata benda. Kalau anda 

protes dan mengatakan kalau PIKIRAN 

kata kerja, maka anda salah, yang kata 

kerja itu adalah BERPIKIR. Berbeda lho 

antara BERPIKIR dan PIKIRAN, berpikir 

adalah aktivitas menggunakan PIKIRAN 

dan merupakan kata kerja, tapi PIKIRAN 

adalah kata benda alias noun. Kalau 
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benda, maka benda itu ada, dimana? Di 

dalam kepala anda, coba anda ingat, 

kalau berpikir menggunakan apa? Coba 

diingat? Menggunakan kepala kan? 

apakah ada yang berpikir menggunakan 

kaki atau dengkul? Tentu anda sering 

mendengar ketika ada orang yang 

berkata sambil bercanda “kamu sih mikir 

pake dengkul jadi gini hasilnya” 

Sebagai pakar pikiran saya sering 

dapat pertanyaan seperti ini, “mas 

firman, bagaimana dengan Hipnotis dan 

hipnoterapi. Menurut mereka 

mengatakan bisa membuat orang 

menurut, sedangkan hipnoterapi bisa 

mengubah masalah di pikiran”. 

Perhatikan ilustrasi berikut ya, kalau 

anda memiliki sebuah handphone, 

apakah anda mau sering-sering 

menyuruh orang lain untuk membantu 

anda mengirimkan sms kepada orang 

lain, lalu apakah anda mau sering 

menyuruh orang lain untuk mengcopy 

data ke handphone lain, lalu apakah 

anda mau hanya punya handphone 

tetapi tidak bisa menggunakan? Tentu 

tidak kan. Ketika anda punya handphone 

tetapi tidak tahu cara menggunakannya, 

itu sama saja dengan anda tidak punya. 

Proses Hipnotis dan hipnoterapi 

sebenarnya sama dengan orang lain 

yang mengutak-ngatik handphone anda, 

untuk memahami hipnotis anda bisa 

mempelajarinya di 

http://www.ahlihipnotis.com. Begitu juga 

dengan hipnoterapi, si terapis hanya 

berusaha memasukkan program-

program ke pikiran anda, kalau anda 

setuju dengan program itu ya bisa, kalau 

anda tidak setuju maka tidak terjadi. 

Begitu juga dengan hipnotis, sebenarnya 

proses hipnotis adalah proses 

memerintah orang lain, perhatikan 

kalimat ini “kalau kamu lihat api, pejam 

mata ya dan tidur ya”. Ini adalah kalimat 

perintah yang menyuruh anda untuk 

pejam mata ketika melihat api, kalau 

anda tidak mau pejam mata alias 

geleng-geleng saat proses penyampaian 

sugesti itu, maka mustahil anda pejam 

mata.  

Sebenarnya kuasa hipnotis bukan 

di penghipnotisnya tapi terletak pada 

orang yang mau dihipnotis itu. Sama 

seperti anda punya handphone tetapi 

tidak bisa menggunakan handphonenya. 

Anda punya PIKIRAN tetapi tidak tahu 

caranya mengenali,mengontrol dan 

memaksimalkan Pikiran itu, maka kita 

termasuk merugi dong. Saat anda sudah 

bisa menggunakan handphone sendiri 

maka anda bisa dengan bebas dan 

leluasa menggunakan handphone itu, 

bisa dengan bebas mengubah data dan 

program yang ada dihandphone anda. 
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Begitu juga dengan PIKIRAN, ketika 

anda sudah tahu rumus-rumusnya 

mengelola pikiran, maka anda sudah 

bisa lepas dari hipnoterapi, dan anda 

tentu sudah bisa menghipnotis orang 

lain. 

Setiap orang tentu harus bisa 

menggunakan Pikiranya dengan benar 

dan tepat, sama halnya dengan 

menggunakan kaki, menggunakan 

tangan. Kita hanya butuh untuk belajar 

Ilmu Pikiran, sama seperti ungkapan 

seorang alumni AMC yang menghungi 

saya siang tadi, “ternyata bener ya pak 

firman, kalau sudah tahu rumusnya 

pikiran gini hidup jadi nyaman, saya jadi 

pengontrol diri saya sepenuhnya”. Itulah 

memang tujuan program AMC (Alpha 

Mind Control), agar setiap orang dengan 

mudah melakukan kontrol kepada 

pikirannya, sehingga setelah bisa 

mengontrol dengan benar baru bisa 

memaksimalkan fungsi pikiran untuk 

memenuhi kebutuhan masing-masing 

orang. Tuhan sudah begitu luar biasanya 

memberikan kita PIKIRAN, sehingga 

wajib mensyukurinya. Dan cara 

mensyukurinya adalah dengan 

mengenali, mengontrol dan 

memaksimalkan fungsi Pikiran itu.  
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nda sering melihat nama orang 

yang dibelakangnya diberi gelar 

CH atau CHt? atau ditambah 

lagi CI, CNLP atau apalah, gelar yang 

tidak lazim di kalangan akademisi. 

Mungkin anda bingung dengan gelar itu, 

karena memang itu gelar yang tidak 

lazim hehe. Gelar itu diberikan ketika 

anda sudah mengikuti pelatihan hipnotis 

atau hipnoterapi, saya tegaskan lagi ya,  

 

 

 

 

 

setelah mengikuti alias setelah 

membayar hehe..Mungkin bagi anda 

yang tidak suka dengan bangku kuliah 

tetapi ingn memiliki gelar dibelakang 

namanya bisa mengambil gelar ini, biar 

kelihatan keren kan? lalu bisa anda 

pakai itu gelar di kartu nama anda, anda 

tulis jadi nama profile di account 

facebook anda. misalnya, xxxxxxx,CHt 

orang kan tidak tahu, tapi kaget juga 

ketika mungkin anda tidak pernah kuliah 

A 
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lalu memasang gelar itu. Apakah 

gunanya gelar itu?hanya untuk sok 

keren, karena tidak sanggup mendapat 

gelar akademisi?  

Melalui tulisan ini saya hanya ingin 

memberi informasi kalau gelar-gelar 

tersebut tidak ada korelasi dengan 

pemahaman seseorang tentang hipnotis. 

Karena apa? karena pemberian gelar itu 

dari beberapa lembaga training hipnotis 

tanpa ada proses ujian untuk 

memastikan tingkat pemahaman 

seseorang, yang penting sudah ikut 

pelatihan langsung dapat sertifikat dan 

berhak memasang gelar CH,CHt. Lucu 

kan? dan itu banyak yang dengan 

bangga menuliskan gelar itu, saya sering 

tersenyum ketika melihat seseorang 

memasang gelar itu dibelakang 

namanya. Ada beberapa pihak yang 

mengambil kesempatan dari masyarakat 

yang sebenarnya pengen memasang 

sebuah gelar seperti SE, ST, SH dll 

tetapi terkendala dengan biaya, dengan 

kemalasan belajar dsb. Sehingga ketika 

hanya dalam waktu dua hari, duduk 

mendengarkan lalu pulang dapat deh 

gelar CH,CHt, langsung bisa memajang 

di facebook hehe.. 

Dengan tidak ada regulasi yang 

mengatur penggunaan gelar dalam 

dunia training, maka sebenarnya anda 

bisa memasang sendiri gelar dibelakang 

nama anda. Toh, tidak akan ada yang 

protes, tidak akan ada yang bertanya, 

tidak akan ada yang 

menyalahkan?bebas-bebas saja. 

Berbeda ketika anda memasang gelar.  
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dr alias dokter, maka tentu ditanyakan, 

lulusan dari mana? Karena itu ada 

regulasinya. 

Barusan saya mendapat telepon 

yang meminta saya untuk membuatkan 

sertifikat gelar CHt kepada dia, tetapi dia 

tidak mau ikut kelas saya, "saya mau 

bayar saja pak, karena saya sudah bisa 

menghipnotis, saya butuh sertifikatnya"  

bukan sekali ini saya mendapat 

permintaan seperti itu, yang ingin 

dibuatkan sertifikat saja. Saya dengan 

tegas menolak hal ini, karena saya 

merasa tidak pernah memberikan materi 

hipnotis/hipnoterapi kepada dia, karena 

saya khawatir apa yang dia pahami 

tentang hipnotis/hipnoterapi berbeda 

dengan pemahaman yang saya ajarkan 

di kelas. 

Jika saya memikirkan keuntungan 

saja, tentu saya iyakan saja, apa 

susahnya hanya membuat sebuah 

sertifikat kepada orang-orang seperti ini, 

tetapi karena saya juga akademisi, maka 

saya merasa ber tanggung jawab atas 

apa yang sudah saya ajarkan. Sehingga 

saya menolak hal seperti ini, kalau mau 

sertifikat dari saya maka ya harus 

mengikuti kelas, itu hanya sertifikat 

peserta. Kalau ingin gelar CHt saya 

biasa memberikan beberapa 

persyaratan, karena saya ingin membuat 

CHt yang benar-benar paham tentang 

hipnosis dan hipnoterapi. 

Sebab gelar CH dan CHt itu 

bukan gelar akademisi, jadi kalau anda 

yang membaca tulisan ini masih bangga 

dengan CH dan CHt, cobalah mulai 

berpikir lagi, sebab anda bisa 

ditertawakan oleh mereka2 yang paham 

tentang kualifikasi gelar. Kalau anda 

memang ingin gelar yang benar, ya 

carilah dibangku kuliah, buatlah 

skripsi,tugas akhir, thesis dan jalani 

ujiannya, baru disitulah letak 

kebanggaan memasang gelar akademisi 

terasa. 

Cerdaslah sahabat...cerdaslah Indonesia 

:Firman Pratama,ST,MT:   
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anyak pengalaman 

“mengesankan” yang saya 

terima dari alumni workshop 

Alpha Mind Control (AMC), pada kisah 

nyata kali ini kembali tentang peristiwa di 

lingkungan kerja yaitu hubungan antara 

karyawan dengan pimpinan. 

Pengalaman ini diceritakan oleh seorang 

bapak sebut saja inisialnya N, seorang 

karyawan dari perusahaan farmasi 

terkemuka di Indonesia. Bapak ini 

memberikan pengalamannya kepada 

saya melalui telepon, berikut penuturan 

bapak ini tentang pengalamannya 

mempelajari Alpha Telepati. 

Malam mas fir, ada yang mau 

saya ceritakan ini. Waktu itu, saya 

dideadline oleh bos saya sebut saja ibu 

R untuk menyelesaikan sebuah laporan 

penjualan dari teman-teman sales, dan 

mas firman bayangkan saya diberi tugas 

pada jam setengan dua belas siang dan 

harus selesai dimeja beliau pada jam 

empat sore. Saya menjadi kebingungan,  

 

 

 

 

 

karena laporannya begitu banyak yang 

harus dibuat dan dilakukan perhitungan, 

apesnya lagi teman saya kebetulan tidak 

masuk karena sakit, jadi terpaksa saya 

lakukan dengan sungguh-sungguh untuk 

membuat laporan itu. Tumpukan berkas 

berada dimeja saya mas..bos saya itu 

sangat disipilin dan suka marah jika 

pekerjaan anak buahnya terlambat 

terselesaikan. 

Tanpa disadari, saya 

mengerjakan terus laporan penjualan itu 

dilaptop tanpa memperdulikan sekitar. 

Tapi saya jadi kaget ketika jam sudah 

menunjukkan jam empat sore, 

sedangkan laporan saya belum selesai. 

Bos, memanggil saya lewat chat online 

di laptop “*BUZZ, *BUZZ...cepet 

laporannya” itu isi pesan dari messenger 

yang saya terima. Waduh gawat, dalam 

batin saya. Karena bos sudah 

memanggil, ya mau tidak mau harus 

saya bawa saja sejadinya laporan ini. 

Sambil tergopoh-gopoh, saya bawa hasil 

B 
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rekap laporan penjualan ini. “Ini bu, maaf 

karena terlalu mepet waktunya ada yg 

belum” kata saya sambil merendah. 

Dibacanya laporan itu, sambil berkata ini 

kok gini hasilnya biasanya bukan seperti 

ini formatnya. Saya lihat laporan itu dan 

ternyata saya salah memakai format dari 

laporan penjualan itu, langsung saya 

merasa seperti orang yang siap dihukum 

dengan gemetar dan keringat dingin 

meminta maaf kepada bos saya. Karena 

memang melakukan 

kesalahan, maka 

saya siap untuk 

dimarahi. “Kamu itu, 

kalo kerja yang 

bener kan sudah ada 

formatnya untuk 

laporan penjualan 

harian, apa saya 

yang harus ganti? 

Mau saya mutasi 

kamu ke bagian sales lagi?”   

Omongan bos saya begitu 

membuat saya marah sebenarnya, dan 

semenjak peristiwa itu, bos satu ini 

menjadi cuek kepada saya dan lebih 

memilih menyuruh membeli tugas 

kepada staf lainnya. Tentu saya merasa 

tidak enak dengan sikap beliau, yang 

biasanya bisa menegur jadi tidak 

menegur, sebagai bawahan tentu saya 

menjadi khawatir jika dimutasi kembali 

menjadi sales lapangan. Disaat 

melamun, memikirkan cara untuk 

mengambil hati bos saya, langsung 

teringat dengan metode Alpha Telepati 

yang pernah mas firman ajarkan saat 

acara pelatihan bersama dikantor saya 

sebulan lalu. “Aha...kenapa tidak saya 

coba saja teknik ini untuk mempengaruhi 

hati bos agar kembali baik kepada saya”. 

Langsung saya ambil buku diktat 

pelatihannya, saya baca lagi sambil 

mengingat-ingat 

penjelasan mas 

firman. Malam itu 

saya praktekkan 

benar teknik Alpha 

Telepati itu, 

mengingat bos saya 

adalah seorang 

perempuan maka 

saya menambahkan 

sedikit bahasa cinta 

dalam proses pengiriman pesannya 

he..he.. 

Keesokannya harinya, saya yang 

jadi bingung karena bos saya itu 

memanggil ke ruangannya dan meminta 

maaf kepada saya atas sikap marahnya 

karena dia sadar memang waktu untuk 

mengerjakan itu terlalu singkat apalagi 

saya sendirian. “Maaf ya, saya bersikap 

salah kepada kamu, kerjamu dah 

maksimal kok, sekarang bekerja yang 
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lebih baik ya” sambil tersenyum. 

“What...secepat ini”, saya seolah tidak 

mempercayainya. Begitu cepatkah 

proses Alpha Telepati ini, langsung saya 

dimaafkan bahkan sambil tersenyum 

lagi. Saya keluar ruangan bos sambil 

tetap tidak percaya, begitu dahsyatnya 

pengaruh alpha telepati ini. Itu belum 

seberapa mas, sehabis peristiwa itu bos 

ini jadi sering mengajak saya pergi 

keluar untuk makan siang padahal dulu 

tidak pernah. Bahkan jika ada acara 

meeting dengan klien, pasti saya 

diajaknya dengan alasan sudah 

pengalaman. Bos perempuan ini 

memang belum menikah meski usianya 

sekitar 30tahunan, sedangkan saya 

sudah menikah. Dan makin hari, bos ini 

menjadi lebih dekat dengan saya, 

apapun keperluan kantor selalu 

menghubungi saya. Bahkan pernah 

malam hari, dia menelepon saya untuk 

mengambilkan laptop yang tadi 

ketinggalan.  

Sekitar satu bulan kemudian, 

saya mendapat perintah untuk mengikuti 

pelatihan diluar kota, saya pikir hanya 

sendirian. Tapi ternyata setelah sampai 

dihotel pelatihan, saya melihat ada bos 

saya ini. Kok kenapa jadi seperti ini 

pengaruhnya ya mas, bahkan sampai 

hari ini pun beliau masih selalu 

mengikuti saya kayak orang kena pelet 

gitu, tapi saya tidak memanfaatkannya 

lho mas..he.he.. 

Yang mau saya konsultasikan, 

gimana caranya saya mengurangi efek 

berlebihan yang seperti itu mas, kan jadi 

tidak nyaman juga jika istri saya tahu 

masalah ini, nanti dikira saya ada main 

dengan bos ini. Mas mohon 

bantuannya.. 

Perhatikan begitu luar biasanya 

efek dari kekuatan pikiran yang 

dilakukan dalam metode Alpha Telepati, 

karena dengan mempengaruhi orang 

melalui gelombang Alpha artinya anda 

mengirimkan pesan langsung ke pikiran 

bawah sadar orang tersebut, dan begitu 

diterima langsung dieksekusi. Dalam 

kisah bapak N ini, ada bahasa-bahasa 

cinta yang disertakan dalam pesan 

Alpha Telepatinya, sehingga seperti 

inilah jadinya. Bos, berhasil dijinakkan 

dari kemarahannya dan teryata malah 

menjadi suka. Alpha Telepati, saya 

desain untuk mudah diaplikasikan oleh 

siapa saja, agar bisa memenuhi 

kebutuhannya, sebab pikiran bawah 

sadar kita diciptakan Tuhan memang 

untuk kita pergunakan dan manfaatkan 

sebesar-besarnya tentunya untuk 

kebaikan diri dan lingkungan. 

Apakah anda yang sedang 

membaca majalah ini memiliki masalah 

Edisi Agustus 2015 

16 



 

 

sama dengan bapak N, kalau begitu 

tentu metode Alpha Telepati bisa 

membantu menjadi solusi untuk 

mengembalikan kepercayaan pimpinan 

kepada diri anda. Setelah kepercayaan 

itu muncul maka anda ubah sikap kerja 

ke arah yang lebih baik, maka karir anda 

dikantor pasti cepat melonjak.Trust Me !! 
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adi pagi Ada seorang klien yang 

dirujuk ke saya bertanya, “Pak 

saya disarankan untuk 

melakukan hipnoterapi ke bapak oleh 

dokter Enny,gimana sih hipnoterapi itu 

mas?” klien ini berasal dari dokter syaraf 

di rumah sakit PHC Surabaya, karena 

saya juga melakukan praktek hipnoterapi 

di rumah sakit PHC ini. Mungkin bagi 

anda juga, masih bertanya-tanya, apa 

sih hipnoterapi itu? Apalagi ada kata 

“hipno” alias “hipnotis”. Pasti anda 

langsung menghubungkan dengan  

 

 

 

 

 

kondisi “tidak sadar” kan?. Ini wajar, 

karena mungkin yang anda pikirkan 

adalah tayangan di televisi yang tampak 

seolah-olah tidak sadar. Dimana tidak 

sadarnya?hehe.. 

Hanya karena orang itu “pejam 

mata” lalu anda anggap orang itu tidak 

sadar?, perlu saya ingatkan anda, 

bahwa yang namanya “tidak sadar” itu 

adalah “pingsan”, benar kan? Hipnotis 

atau saya sebut yang benar adalah 

hypnosis, merupakan  

T 
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pemberian saran/sugesti yang tepat 

kepada orang lain, Untuk pembahasan 

khusus hipnotis bisa anda klik disini, nah 

kalau hipnoterapi maka pemberian 

sugesti yang tepat sehingga membantu 

seseorang untuk menyelesaikan 

masalah yang dihadapi. Pemberian 

sugesti ini, melalui kata-kata, alias saran 

atau nasehat tetapi disampaikan  oleh 

hipnoterapist (orang yang menerapkan 

hipnoterapi) dengan pola-pola tertentu 

untuk membimbing seseorang. 

Sehingga dipakailah, kata “terapi”, 

karena memang untuk membantu 

menyelesaikan masalah yang 

bersumber dari pikirannya. Saya 

sebutkan diatas, ada kata “membimbing” 

ya. Kalau membimbing, berarti yang 

melakukan adalah orangnya sendiri, 

kalau yang dibimbing tidak mau 

mengikuti maka tidak akan berdampak 

apa-apa. 

Jadi yang membuat efek, atau 

dampak pada diri seseorang saat 

melakukan sesi hipnoterapi adalah 

dirinya sendiri, fungsi hipnoterapi yang 

benar adalah membimbing, memberi 

saran. Nah, saran inilah yang membuat 

masalah selesai. Seperti masalah 

trauma, malas belajar, grogi, depresi dll. 

Karena hipnoterapi adalah 

pemberian saran, maka saran dari tiap 

hipnoterapist bisa jadi berbeda, saya 

ada pengalaman dari hampir banyak 

klien yang mengatakan, sudah 

mendatangi tempat hipnoterapi lainnya 

tapi belum ada hasil. Nah, pengalaman 

dari seorang hipnoterapist juga 

menentukan, bukan hanya bermodal 

gelar sertifikasi yang dipasang di 

belakang namanya, biasanya gelarnya 

CHt dan C….C….lainnya (kayak rantai 

karbon ya hehe), bahkan ada yang 

sampai MHt dan M..M…lainnya. 

Perlu anda ketahui bahwa gelar2 

itu, CHt,CH,MHt, M..dan C..lainnya 

didapat dengan mudah, tanpa ujian, 

tanpa tes, cukup datang, biasanya yang 

banyak adalah 2 hari, lalu pulang dapat 

deh sertifikat dengan menuliskan berhak 

menyandang gelar C..C..itu hehe.. 

Artinya, gelar itu bisa didapat oleh 

siapa saja, berbeda dengan gelar di 

pendidikan seperti SE,ST,MT dll, 

meskipun juga ada beberapa kampus 

swasta yang memberikan dengan 
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mudah, tapi kalau negeri kan juga 

susah. 

Karena mudahnya mendapat 

gelar hipnoterapi dan bahkan, tidak 

memerlukan keahlian khusus sekarang 

saya lihat banyak orang membuka 

hipnoterapi dengan mudahnya, 

akibatnya klien yang menjadi korban 

hehe. 

 

Hipnoterapi bekerja karena klien 

menuruti saran atau sugesti yang 

diberikan oleh hipnoterapistnya, kalau 

hipnoterapistnya sudah berpengalaman 

maka anda bisa dengan mudah 

menyelesaikan masalah-masalah anda. 

Ketika saran atau sugesti yang diberikan 

diikuti oleh klien, maka sugesti itu akan 

tersimpan di pikiran klien sehingga 

mengubah pola pikirnya untuk 

menyelesaikan masalahnya. 

Saran dan sugesti yang diberikan 

oleh hipnoterapist satu berbeda dengan 

hipnoterapist lainnya karena berdasar 

latar belakang dan pengalaman. Ini 

kadang yang membuat saya harus 

menjelaskan terlebih dulu kepada klien 

tentang hipnoterapi. Sebagai contoh, 

ketika anda merasa malas dalam 

belajar, lalu datang ke hipnoterapist 

yang dia tidak suka belajar. Bisa anda 

bayangkan apa sugesti yang akan 

diberikan? 

 

Jadi, hipnoterapi bekerja berdasar 

sugesti dan saran dari hipnoterapist, apa 

yang dikatakan dan disarankan itulah 

yang membantu anda menyelesaikan 

masalahnya. Carilah hipnoterapist yang 

latar belakangnya bagus, dan tidak 

mengandalkan sertifikat gelar C,M 

sebagai cara promosinya. Sekali lagi, 

gelar dalam hipnoterapi itu SANGAT 

MUDAH didapatkan, bahkan dengan 

murah. 
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iapa yang 

tidak 

mengenal 

Fatmawati 

Soekarno, beliau 

merupakan Ibu 

Negara Pertama 

dari Presiden 

Pertama Indonesia 

yaitu Presiden 

Soekarno dan juga 

dikenal sebagai 

penjahit bendera 

pusaka yang 

dikibarkan pada saat proklamasi 

kemerdekaan Republik Indonesia pada 

tanggal 17 Agustus 1945. Fatmawati 

Soekarno lahir pada hari Senin, 5 

Pebruari 1923 Pukul 12.00 Siang di Kota 

Bengkulu, sebagai putri tunggal keluarga 

H. Hassan Din dan Siti Chadidjah. Masa 

kecil Fatmawati penuh tantangan dan 

kesulitan, akibat sistem kolonialisme 

yang dijalankan oleh Pemerintah Hindia 

Belanda. Ayahandanya, Hassan Din 

semula adalah pegawai perusahaan 

Belanda, Bersomij di Bengkulu. Tetapi 

karena tidak mau meninggalkan  

 

 

 

kegiatannya 

sebagai anggota 

Muhammadiyah, 

ia kemudian 

keluar dari 

perusahaan itu. 

Setelah itu, 

Hassan Din sering 

berganti usaha 

dan berpindah ke 

sejumlah kota di 

kawasan 

Sumatera Bagian 

Selatan. 

Tidak banyak diketahui orang 

bahwa sebenarnya Fatmawati 

merupakan keturunan dari Kerajaan 

Indrapura Mukomuko. Sang ayah 

Hassan Din adalah keturunan ke-6 dari 

Kerajaan Putri Bunga Melur. Putri Bunga 

Melur bila diartikan adalah putri yang 

cantik, sederhana, bijaksana. Tak heran 

bila Fatmawati mempunyai sifat 

bijaksana dan mengayomi. Jalinan cinta 

antara Bung Karno dan Fatmawti pada 

awalnya membutuhkan perjuangan yang 

sangat berat. Demi memperoleh 

Fatmawati yang begitu dicintainya Bung 

S 
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Karno dengan perasaan yang sangat 

berat terpaksa harus merelakan 

kepergian Bu Inggit, sosok wanita yang 

begitu tegar dan tulusnya mendampingi 

Bung Karno dalam perjuangan mencapai 

Indonesia Merdeka. Pahit getir sebagai 

orang buangan (tahanan Belanda) 

sering dilalui Bung Karno bersama Bu 

Inggit. Namun sejarah berkata lain. 

Perjalanan waktu berkehendak lain, 

kehadiran Fatmawati diantara Bung 

Karno dan Bu Inggit telah merubah 

segalanya. 

Pada tahun 1943 Bung Karno 

menikahi Fatmawati, dan oleh karena 

Fatmawati masih berada di Bengkulu, 

sementara Bung Karno sibuk dengan 

kegiatannya di Jakarta sebagai 

pemimpin Pusat Tenaga Rakyat 

(Putera), pernikahan itu dilakukan 

dengan wakil salah seorang kerabat 

Bung Karno, Opseter Sardjono. Pada 1 

Juni 1943, Fatmawati dengan diantar 

orang tuanya berangkat ke Jakarta, 

melalaui jalan darat, sejak itu Fatmawati 

mendampingi Bung Karno dalam 

perjuangan mencapai kemerdekaan 

Indonesia. Perjalanan sepasang merpati 

penuh cinta ini, akhirnya dikaruniai lima 

orang putra-putri: Guntur, Mega, 

Rachma, Sukma, dan Guruh. Belum 

genap mereka mengarungi bahtera 

rumah tangga, Sukarno tak kuasa 

menahan gejolak cintanya kepada 

wanita lain bernama Hartini. Inilah salah 

satu pangkal sebab terjadinya 

perpisahan yang dramatis antara 

Sukarno dan Fatmawati. 

Hari Jumat di bulan Ramadhan, 

pukul 05.00 pagi, fajar 17 Agustus 1945 

memancar di ufuk timur kala, embun 

pagi masih menggelantung di tepian 

daun, para pemimpin bangsa dan para 

tokoh pemuda keluar dari rumah 

Laksamana Maeda, dengan diliputi 

kebanggaan setelah merumuskan teks 

Proklamasi hingga dinihari. Mereka, 

telah sepakat untuk memproklamasikan 

kemerdekaan bangsa Indonesia hari itu 

di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan 

Timur No. 56 Jakarta, pada pukul 10.00 

pagi. Tepat pukul 10.00, dengan suara 

mantap dan jelas, Soekarno 

membacakan teks proklamasi, pekik 

Merdeka pun berkumandang dimana-

mana dan akhirnya mampu 

mengabarkan Kemerdekaan Indonesia 

ke seluruh dunia. 

Kalau ada yang bertanya, apa 

peran perempuan menjelang detik-detik 

proklamasi kemerdekaan? Tentu kita 

akan teringat dengan sosok Fatmawati, 

istri Bung Karno. Dialah yang menjahit 

bendera Sang Saka Merah Putih. 

Setelah itu, ada seorang pemudi Trimurti 
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yang membawa nampan dan 

menyerahkan bendera pusaka kepada 

Latief Hendraningrat dan Soehoed untuk 

dikibarkan. Dan, semua hadirin 

mengumandangkan lagu Indonesia 

Raya di Jalan Pegangsaan Timur 56 

Jakarta. Pada hari itu, Ibu Fatmawati ikut 

dalam upacara tersebut dan menjadi 

pelaku sejarah Kemerdekaan Indonesia. 

Salah satu butir keputusan Panitia 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

(PPKI) dalam sidangnya tanggal 19 

Agustus 1945 adalah memilih Bung 

Karno dan Moh. Hatta sebagai Presiden 

dan Wakil Presiden Pertama Republik 

Indonesia. Pada tanggal 4 Januari 1946 

pusat pemerintahan Indonesia 

dipindahkan ke Yogyakarta karena 

keadaan Jakarta dirasakan makin tidak 

aman, menyusul hadirnya tentara NICA 

yang membonceng kedatangan tentara 

sekutu. 

Ibu Fatmawai dan Bung Karno 

tidak pernah merayakan ulang tahun 

perkawinan, Jangankan kawin perak 

atau kawin emas, ulang tahun 

pernikahan ke-1, ke-2 atau ke-3 saja 

tidak pernah. Sebabnya tak lain karena 

keduanya tidak pernah ingat kapan 

menikah. Ini bisa dimaklumi karena saat 

berlangsungnya pernikahan, zaman 

sedang dibalut perang. Saat itu Perang 

Dunia II sedang berkecamuk dan 

Jepang baru datang untuk menjajah 

Indonesia. 

"Kami tidak pernah merayakan 

pernikahan perak atau pernikahan 

emas. Sebab kami anggap itu soal 

remeh, sedangkan kami selalu 

dihadapkan pada persoalan-
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persoalan besar yang hebat dan 

dahsyat," begitu cerita Ibu Fatmawati di 

buku Bung Karno Masa Muda, terbitan 

Pustaka Antar Kota, 1978. 

Kehidupan pernikahan Bung 

Karno dan Fatmawati memang penuh 

dengan gejolak perjuangan. Dua tahun 

setelah keduanya menikah, Indonesia 

mencapai kemerdekaan. Tetapi ini 

belum selesai, justru saat itu perjuangan 

fisik mencapai puncaknya. Bung Karno 

pastinya terlibat dalam setiap momen-

momen penting perjuangan bangsa. 

Pasangan ini melahirkan putra 

pertamanya yaitu Guntur Soekarnoputra. 

Guntur lahir pada saat Bung Karno 

sudah berusia 42 tahun. Berikutnya lahir 

Megawati, Rachmawati, Sukmawati, dan 

Guruh. Putra-putri Bung Karno dikenal 

memiliki bakat kesenian tinggi. Hal itu 

tak aneh mengingat Bung Karno adalah 

sosok pengagum karya seni, sementara 

Ibu Fatmawati sangat pandai menari. 

Di kota gudeg itu, Ibu Fatmawati 

mendapatkan banyak simpati, karena 

sikapnya yang ramah dan mudah 

bergaul dengan berbagai lapisan 

masyarakat. Sebagai seorang Ibu 

Negara, Ibu Fatmawati kerap 

mendampingi Bung Karno dalam 

kunjungan ke berbagai wilayah Republik 

Indonesia untuk membangkitkan 

semangat perlawanan rakyat terhadap 

Belanda dan mengikuti kunjungan 

Presiden Soekarno ke berbagai Negara 

sahabat. Peran serta wanita dalam 

pembangunan telah ditunjukkan Ibu 

Fatmawati, beliau sering melakukan 

kegiatan social, seperti aktif melakukan 

pemberantasan buta huruf, mendorong 

kegiatan kaum perempuan, baik dalam 

pendidikan maupun ekonomi. Pada 

tahun 14 Mei 1980 ia meninggal dunia 

karena serangan jantung ketika dalam 

perjalanan pulang umroh dari Mekah 

yang lalu dimakamkan di Karet Bivak, 

Jakarta. Kata-kata terakhir beliau 

sebelum meninggal waktu itu : 

“Datang ke Mekah sudah 

menjadi pendaman cita-citaku. Saban 

hari aku melakukan zikir dan 

mengucapkan syahadat serta 

memohon supaya diberi kekuatan 

mendekat kepada Allah. Juga 

memohon supaya diberi oleh Tuhan, 

keberanian dan melanjutkan 

perjuangan fi sabilillah. Aku berdo’a 

untuk cita-cita seperti semula yaitu 

cita-cita Indonesia Merdeka. Jangan 

sampai terbang Indonesia Merdeka." 

Rumah Sakit Fatmawati pada 

mulanya bernama Rumah Sakit Ibu 

Soekarno, terletak di Kelurahan Cilandak 

Barat, Kecamatan Cilandak, Wilayah 
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Jakarta Selatan, Didirikan pada tahun 

1954 oleh Ibu Fatmawati Soekarno. 

Semula direncanakan untuk dijadikan 

sebuah Sanatorium Penyakit Paru-paru 

bagi anak-anak. Pada tanggal 15 April 

1961 penyelenggaraan dan pembiayaan 

rumah sakit diserahkan kepada 

Departemen Kesehatan sehingga 

tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari 

jadi RS Fatmawati. Dalam perjalanan RS 

Fatmawati, tahun 1984 ditetapkan 

sebagai Pusat Rujukan Jakarta Selatan 

dan tahun 1994 ditetapkan sebagai RSU 

Kelas B Pendidikan. 

Di Kota Bengkulu, sebagai kota 

kelahiran Ibu Fatmawati, Pemerintah 

Daerah beserta seluruh elemen 

memberikan apresiasi terhadap Ibu 

Fatmawati. Sebagai bentuk 

penghargaan dan sekaligus untuk 

mengenang Ibu Fatmawati, maka pada 

tanggal 14 Nopember 2001, Bandar 

Udara Padang Kemiling diubah menjadi 

Bandar Udara Fatmawati. Perubahan 

nama Bandar udara ini diresmikan oleh 

Presiden Republik Indonesia Megawati 

Soekarnoputri. Perjuangan Ibu 

Fatmawati selama masa sebelum 

kemerdekaan dan sesudah 

kemerdekaan diakui oleh Pemerintah 

Pusat, melalui Keputusan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 118/TK/2000  
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tanggal 4 Nopember 2000 oleh Presiden 

Abdurrahman Wahid, maka Pemerintah 

Republik Indonesia memberikan gelar 

Pahlawan Nasional kepada Ibu 

Fatmawati. Fatmawati, wanita asli 

pribumi ini lahir di Bengkulu pada 

tanggal 5 Februari 1923 dengan nama 

asli Fatimah. Nama Fatimah merupakan 

pemberian dari kedua orang tuanya. 

Fatmawati merupakan keturunan dari 

pasangan Hassan Din dan Siti Chadijah 

yang mana kedua orangtuanya adalah 

keturunan Puti Indrapura atau biasa 

disebut seorang keluarga raja dari 

kesultanan Indrapura, Pesisir Selatan, 

Sumatra Barat. Ayah Fatmawati juga 

terkenal sebagai salah satu tokoh 

Muhammadiyah di Bengkulu. Fatmawati 

dididik dan dibesarkan kedua 

orangtuanya di Bengkulu. 

Ketika beranjak dewasa, 

Fatmawati menikah dengan Presiden 

Indonesia Pertama Soekarno pada 

tanggal 01 Juni 1943, saat itu Fatmawati 

berusia 20 tahun. Dari pernikahan 

tersebut, secara otomatis Fatmawati 

menjadi Ibu Negara Indonesia pertama 

dari tahun 1945 hingga tahun 1967. 

Fatmawati merupakan istri yang 

ketiga dari Presiden Pertama Indonesia, 

Soekarno. Pasangan Pemimpin Negara 

Indonesia tersebut dikaruniai lima orang 

putra dan putri, di antaranya adalah 

Guntur Soekarnoputra, Megawati 

Soekarnoputri, Rachmawati 

Soekarnoputri, Sukmawati 

Soekarnoputri, dan yang terakhir Guruh 

Soekarnoputra. 

Ibu Negara Indonesia Pertama ini 

terkenal sebagai wanita yang berjasa 

dalam menjahit bendera Sang Saka 

Merah Putih yang dengan tegas 

dikibarkan pada upacara pertama 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di 

Jakarta tepatnya pada tanggal 17 

Agustus 1945. Fatmawati meninggal 

pada tanggal 14 Mei 1980 pada usia 57 

tahun di Kuala Lumpur, Malaysia karena 

serangan jantung ketika dalam 

perjalanan pulang umroh dari Mekkah. 

Fatmawati dimakamkan di Karet Bivak, 

Jakarta. Saat ini nama Fatmawati 

dijadikan sebuah nama Rumah Sakit di 

Jakarta, nama Fatmawati Soekarno juga 

dijadikan sebuah nama Bandara Udara 

di Indonesia tepatnya di Bengkulu, kota 

kelahiran Fatmawati. Ketiga putri 

pasangan Presiden pertama Soekarno 

dan Fatmawati ini pernah meraih 

penghargaan MURI di Indonesia, dan 

salah satu putrinya Megawati 

Soekarnoputri juga pernah mengikuti 

jejak ayahnya dalam menduduki kursi 

kepresidenan yang sekaligus merupakan 

Presiden Wanita Pertama di Indonesia. 
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egembiraan terbesar 

dalam hidup adalah 

keyakinan bahwa kita 

dicintai. Oleh karenanya, kita 

membagikan cinta bagi orang lain.” 

(Victor Hugo) 

Tidak ada yang bisa 

menghentikan waktu. Ia terus maju. 

Umur terus bertambah. Manusia pun 

mengalami babak-babak dalam 

hidupnya. Saat masuk fase dewasa, 

orang memasuki tiga tahapan 

kehidupan. 

Ada masa di mana orang terfokus 

untuk melakukan sesuatu (to do). Ada 

saat memfokuskan diri untuk 

mengumpulkan (to have). Ada yang giat 

mencari makna hidup (to be). 

Celakanya, tidak semua orang mampu 

melewati tiga tahapan proses itu. 

Fase pertama, fase to do. Pada 

fase ini, orang masih produktif. Orang 

bekerja giat dengan seribu satu alasan. 

Tapi, banyak orang kecanduan kerja, 

membanting tulang, sampai 

mengorbankan banyak hal, tetap tidak  

 

 

 

menghasilkan buah yang lebih baik. Ini 

sangat menyedihkan. Orang dibekap 

oleh kesibukan, tapi tidak ada kemajuan. 

Hal itu tergambar dalam cerita singkat 

ini. Ada orang melihat sebuah sampan di 

tepi danau. Segera ia meloncat dan 

mulailah mendayung. Ia terus 

mendayung dengan semangat. Sampan 

memang bergerak. Tapi, tidak juga 

menjauh dari bibir danau. Orang itu 

sadar, sampan itu masih terikat dengan 

tali di sebuah tiang. 

Nah, kebanyakan dari kita, 

merasa sudah bekerja banyak. Tapi, 

ternyata tidak produktif. Seorang kolega 

memutuskan keluar dari perusahaan. Ia 

mau membangun bisnis sendiri. Dengan 

gembira, ia mempromosikan bisnisnya. 

Kartu nama dan brosur disebar. Ia 

bertingkah sebagai orang sibuk.  Tapi, 

dua tahun berlalu, tapi bisnisnya belum 

menghasilkan apa-apa. Tentu, kondisi ini 

sangat memprihatinkan. Jay Abraham, 

pakar motivasi bidang keuangan dan 

marketing pernah berujar, “Banyak 

orang mengatakan berbisnis. Tapi, tidak 

ada hasil apa pun. Itu bukanlah bisnis.” 

Marilah kita menengok hidup kita sendiri. 

“K 

Edisi Agustus 2015 

27 



 

 

Apakah kita hanya sibuk dan bekerja 

giat, tapi tanpa sadar kita tidak 

menghasilkan apa- apa? 

Fase kedua, fase to have. Pada fase ini, 

orang mulai menghasilkan. Tapi, ada 

bahaya, orang akan terjebak dalam 

kesibukan mengumpulkan harta benda 

saja. Orang terobesesi mengumpulkan 

harta sebanyak- banyaknya. Meski 

hartanya segunung, tapi dia tidak 

mampu menikmati kehidupan. Matanya 

telah tertutup materi dan lupa 

memandangi berbagai keindahan dan 

kejutan dalam hidup. Lebih-lebih, 

memberikan secuil arti bagi hidup yang 

sudah dijalani. Banyak orang masuk 

dalam fase ini. 

Dunia senantiasa mengundang 

kita untuk memiliki banyak hal. Sentra- 

sentra perbelanjaan yang mengepung 

dari berbagai arah telah memaksa kita 

untuk mengkonsumsi banyak barang. 

Bahkan, dunia menawarkan persepsi 

baru. Orang yang sukses adalah orang 

yang mempunyai banyak hal. Tapi, 

persepsi keliru ini sering membuat orang 

mengorbankan banyak hal. Entah itu 

perkawinan, keluarga, kesehatan, 

maupun spiritual. Secara psikologis, fase 

itu tidaklah buruk. Harga diri dan rasa 

kepuasan diri bisa dibangun dengan 

prestasi-prestasi yang dimiliki. Namun,  

persoalan terletak pada kelekatannya. 

Orang tidak lagi menjadi pribadi yang 

merdeka. 

Seorang sahabat yang menjadi 

direktur produksi membeberkan 

kejujuran di balik kesuksesannya. Ia 

meratapi relasi dengan kedua anaknya 

yang memburuk. “Andai saja meja kerja 

saya ini mampu bercerita tentang betapa 

banyak air mata yang menetes di sini, 

mungkin meja ini bisa bercerita tentang 

kesepian batin saya…,” katanya. 

Fase itu menjadi pembuktian jati 

diri kita. Kita perlu melewatinya. Tapi, ini 

seperti minum air laut. Semakin banyak 

minum, semakin kita haus. Akhirnya, kita 

terobsesi untuk minum lebih banyak lagi. 

Fase ketiga, fase to be. Pada 

fase ini, orang tidak hanya bekerja dan 

mengumpulkan, tapi juga memaknai. 

Orang terus mengasah kesadaran diri 

untuk menjadi pribadi yang semakin 

baik. 

Seorang dokter berkisah. Ia 

terobesesi menjadi kaya karena masa 

kecilnya cukup miskin. Saat umur 

menyusuri senja, ia sudah memiliki 

semuanya. Ia ingin mesyukuri dan 

memaknai semua itu dengan membuka 

banyak klinik dan posyandu di desa-

desa miskin. 
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Memaknai hidup 

Ia memaknai hidupnya dengan 

menjadi makna bagi orang lain. Ada juga 

seorang pebisnis besar dengan latar 

belakang pertanian hijrah ke desa untuk 

memberdayakan para petani. Keduanya 

mengaku sangat menikmati pilihannya 

itu. 

Fase ini merupakan fase kita 

menjadi pribadi yang lebih bermakna. 

Kita menjadi pribadi yang berharga 

bukan karena harta yang kita miliki, 

melainkan apa yang bisa kita berikan 

bagi orang lain. 

Hidup kita seperti roti. Roti akan 

berharga jika bisa kita bagikan bagi 

banyak orang yang membutuhkan. John 

Maxwell dalam buku Success to 

Significant mengatakan “Pertanyaan 

terpenting yang harus diajukan bukanlah 

apa yang kuperoleh. Tapi, menjadi 

apakah aku ini?” Nah, Mahatma Gandhi 

menjadi contoh konkret pribadi macam 

ini. Sebenarnya, ia menjadi seorang 

pengacara sukses. Tapi, ia memilih 

memperjuangkan seturut nuraninya. Ia 

menjadi pejuang kemanusiaan bagi 

kaum papa India. 

Nah, di fase manakah hidup kita 

sekarang? Marilah kita terobsesi bukan 

dengan bekerja atau memiliki, tetapi 

menjadi pribadi yang merdeka, lebih 

matang, lebih bermakna dan 

berkontribusi! 

Pada dasarnya, secara pribadi-

pribadi kita dilahirkan menjadi makhluk 

merdeka.  Kita bebas mengekspresikan 

kemanusiaan kita sesuai dengan 

kemampuan yang kita miliki.   Artinya 

bahwa untuk dapat hidup secara 

merdeka, merdeka dari jeratan budaya, 

merdeka dari belenggu kemiskinan, 

kebodohan, ketertinggalan dan 

sebagainya, pada dasarnya tidak perlu 

menunggu dimerdekakan oleh negara 

(pemerintah) atau orang lain. Allah 

menegaskan dalama firman-Nya: 

ِ َعلَْيُكْم إِذْ َجعََل  َوإِذْ قَاَل ُموَسى ِلقَْوِمِه يَاقَْومِ  اذُْكُروا نِْعَمةَ اَّلله

فِيُكْم أَْنبِيَاَء َوَجعََلُكْم ُملُوًكا َوَءاتَاُكْم َما لَْم يُْؤِت أََحدًا ِمَن 

 اْلعَالَِميَن.

“Dan (ingatlah), ketika Musa berkata 

kepada kaumnya: "Hai kaumku, ingatlah 

ni`mat Allah atasmu ketika Dia 

mengangkat nabi-nabi di antaramu, dan 

dijadikan-Nya kamu orang-orang 

merdeka, dan diberikan-Nya kepadamu 

apa yang belum pernah diberikan-Nya 

kepada seorangpun di antara umat-umat 

yang lain" (QS. Al Maidah: 20) 

 Namun toh demikian, 

kemerdekaan dalam konteks berbangsa 

dan bernegara yang telah 70 tahun 
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dimiliki bangsa Indonesia, semestinya 

semakin mampu mempercepat 

pemerdekaan seluruh warga dari 

jeratan-jeratan hidup yang 

menyengsarakan. Bangsa ini semakin 

leading untuk mengangkat harkat dan 

martabat manusia Indonesia untuk 

tampil secara meyakinkan di tengah 

masyarakat dunia. Tetapi, di sinilah 

persoalan utamanya, kemerdekaan 

negara Indonesia ini, masih perlu 

dimaknai secara sungguh-sungguh oleh 

segenap warga bangsa-utamanya dalah 

para pemimpin dari tingkat pusat sampai 

ke kampung-kampung. Bagaimana 

memaknai kemerdekaan itu? Untuk 

mengurai masalah ini, maka kita perlu 

memahami makna yang paling 

mendasar dari kemerdekaan itu, antara 

lain:  

Hanya bergantung kepada Allah. 

Ini berarti bahwa kemerdekaan dalam 

konteks berbangsa dan negara, 

semestinya dapat diproyeksikan untuk 

menanamkan kesadaran seluruh 

komponen bangsa untuk hanya 

bergantung kepada Allah SWT. Semua 

sektor pembangunan bangsa ini di di 

satu disisi dijiwai oleh semangat Tauhid 

dan di sisi lain semakin memperkuat 

keyakinan hidup setiap warga bangsa.  

Ini berarti behwa kemerdekaan bangsa 

ini tidak hanya dimaknai sebatas 

kemerdekaan politik, ekonomi atau fisik 

semata,tetapi juga kemerdekaan 

spiritual. Hal ini merupakan perwujudan 

dari pesan-pesan Allah dalam ayat 

berikut:  

َ َوبِاْلَواِلدَْيِن إِْحَسانًا َوِذى اْلقُْربَى َواْليَتَاَمى  الَ تَْعبُدُوَن إاِله اَّلله

الَةَ َوَءاتُ  َكاةَ َواْلَمَساِكيِن َوقُولُوا ِللنهاِس ُحْسنًا َوأَقِيُموا الصه وا الزه

 ثُمه تََولهْيتُْم إاِله قَِليالً ِمْنُكْم َوأَْنتُْم ُمْعِرُضوَن.

“Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil 

janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah 

kamu menyembah selain Allah, dan 

berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum 

kerabat, anak-anak yatim, dan orang-

orang miskin, serta ucapkanlah kata-

kata yang baik kepada manusia, 

dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. 

Kemudian kamu tidak memenuhi janji 

itu, kecuali sebahagian kecil daripada 

kamu, dan kamu selalu berpaling" 

(QS.Al Baqarah: 83) 

ِ ِصْبغَةً َونَْحُن لَهُ َعابِدُوَن.ِصْبغَ  ِ َوَمْن أَْحَسُن ِمَن اَّلله  ةَ اَّلله

"Shibghah Allah. Dan siapakah yang 

lebih baik shibghahnya daripada Allah? 

Dan hanya kepada-Nya-lah kami 

menyembah" (QS. Al Baqarah:138) 

 إِيَّاَك نَْعبُدُ َوإِيَّاَك نَْستَِعينُ 

“Hanya kepada Engkaulah kami 

menyembah dan hanya kepada 

Engkaulah kami mohon pertolongan 

(QS. Al Fatihah: 5) 
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1. Paling sedikit dibelenggu 

keinginan. Ini berarti bahwa 

kemerdekaan bangsa ini semakin 

menyadarkan seluruh keluarga 

bangsa semakin mampu 

mengekspresikan potensi 

aktualnya dan mengartikulasikan 

keinginan-keinginan sadarnya 

secara konstruktif.   Keinginan 

adalah bagian dari fitrah yang 

dimiliki setiap orang. Tetapi 

keinginan perlu diarahkan agar 

menjadi energi yang produktif, 

seperti diisyaratkan dalam ayat 

berikut : 

َ َكاَن  َ َواَل تُِطعِ اْلَكافِِريَن َواْلُمنَافِِقيَن إِنه اَّلله يَاأَيَُّها النهبِيُّ اتهِق اَّلله

 َعِليًما َحِكيًم.ا

"Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan 

janganlah kamu menuruti (keinginan) 

orang-orang kafir dan orang-orang 

munafik. Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" 

(QS. Al Ahzab:1) 

2. Tidak diperbudak nafsu. Seperti 

keinginan, nafsu juga bagian dari 

fitrah yang dimiliki setiap makhluk, 

khususnya manusia. Karena 

nafsu inilah yang menggerakkan 

manusia dapat aktif, progresif dan 

terus tumbuh dan berkembang. 

Namun demikian, nafsu harus 

dapat dikendalikan. Karena, jika 

tidak dapat dikendalikan akan 

merusak tatanan. Dalam konteks 

ini, kemerdekaan bukan berarti 

bebas dari aturan, bebas dari 

norma-norma agama, bebas dari 

lingkungan. Kemerdekaan juga 

harus dapat dimaknai sebagai 

kemampuan untuk 

mengendalikan diri, seperti 

diinfirmasikan Allah dalam ayat 

berikut : 

ِرُضوا فاَلَ تَتهبِعُوا اْلَهَوى أَْن تَْعِدلُوا َوإِْن تَْلُووا أَْو تُعْ 

َ َكاَن بَِما تَْعَملُوَن َخبِيًرا.  فَإِنه اَّلله

"Maka janganlah kamu mengikuti hawa 

nafsu karena ingin menyimpang dari 

kebenaran. Dan jika kamu memutar 

balikkan (kata-kata) atau enggan 

menjadi saksi, maka sesungguhnya 

Allah adalah Maha Mengetahui segala 

apa yang kamu kerjaan"  (QS. An Nisa: 

135) 

3. Tawadhu' dan ikhlas. Ini berarti 

bahwa kemerdekaan yang kita 

perjuangkan dengan 

mengorbankan segala yang kita 

miliki, harus kian menjadikan 

setiap diri warga bangsa ini 

menjadi pribadi yang tawadhu', 

yaitu pribadi yang bijak, santun, 

dan pandai menghargai karya 

dirinya sendiri dan orang lain, 

khususnya para pendahulu-para 

pejuang kemerdekaan. Semua ini 

didasar dengan kesadaran dan  

ketulusan atau keikhlasan. 

Karena, dua hal inilah yang 
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menjadikan semua karya atau 

kegiatan kita bermakna. Ada tujuh 

ayat dalam Alquran yang  

menegaskan pentingnya 

keikhlasan dalam melakukan 

semua kegiatan, antara lain 

disebut pada ayat berikut: 

ِ َوُهَو ُمْحِسٌن  ْن أَْسلََم َوْجَههُ َّلِله َوَمْن أَْحَسُن ِدينًا ِممه

ُ إِبْ    َخِليالً.َراِهيمَ َواتهبََع ِملهةَ إِْبَراِهيَم َحنِيفًا َواتهَخذَ اَّلله

"Dan siapakah yang lebih baik 

agamanya daripada orang yang ikhlas 

menyerahkan dirinya kepada Allah, 

sedang diapun mengerjakan kebaikan, 

dan ia mengikuti agama Ibrahim yang 

lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim 

menjadi kesayangan-Nya". (QS. An 

Nisa: 125). 

Hadits Nabi SAW: 

ِ َصلهى  ُ َعْنهُ قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّلله َحِديُث أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اَّلله

ُ ِلَمْن َخَرَج فِي َسبِيِلِه اَل يُْخِرُجهُ إاِله  َن اَّلله ُ َعلَْيِه َوَسلهَم تََضمه اَّلله

يقًا بُِرُسِلي فَُهَو َعلَيه ِجَهادًا فِي َسبِيِلي َوإِيَمانًا بِي َوتَْصدِ 

 َضاِمٌن أَْن أُدِْخلَهُ اْلَجنهةَ...

"Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a 

katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda: 

Allah akan memberi jaminan kepada 

orang-orang yang keluar (berjuang) di 

jalanNya. Sesungguhnya orang yang 

keluar untuk berjihad hanya kerana iman 

dan ikhlas kepada Allah, maka Allahlah 

yang akan memberi jaminan untuk 

memasukkannya ke dalam Syurga…" 

4. Tawakkal. Tawakkal adalah sikap 

positif dalam memaknai sebuah 

proses maupun hasil akhir dari 

perjuangan. Demikian halnya 

dengan kemerdekaan yang telah 

62 tahun ini kita nikmati, yang 

telah diisi  dengan berbagai 

kegiatan pembangunan dengan 

semua pernik-perniknya, perlu 

disikapi secara positif. 

Keberhasilan maupun kegagalan 

pembangunan perlu tetap disikapi 

secara positif. Karena tawakkal 

inilah yang menjadi energi 

keberlanjutan perjuangan.   

َ َعِزيٌز َحِكيٌم. ِ فَإِنه اَّلله  َوَمْن يَتََوكهْل َعلَى اَّلله

"Barangsiapa yang tawakkal kepada 

Allah, maka sesungguhnya Allah Maha 

Perkasa lagi Maha Bijaksana" (QS. Al 

Anfal: 49). 

Demikianlah, 70 tahun 

kemerdekaan ini perlu kita syukuri dan 

maknai dengan mengerahkan segenap 

kemampuan. Jalan menuju 

kemerdekaan yang sebenarnya, 

kemerdekaan yang dapat mengentaskan 

semua warga bangsa dari jeratan 

ekonomi, budaya, politik dan sebagainya 

masih menghadang di depan mata 
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ada suatu waktu ada seekor 

belalang yang telah telah lama 

terkurung dalam sebuah kotak, 

dia berada disitu hampir selama masa 

hidupnya, bahkan dia belum pernah 

mengetahui seperti apa dunia luar, dia 

hanya mengetahui dunia luar dari cerita 

dan itu pun hanya sebagian kecil. 

Suatu hari, belalang ini 

mempunyai kesempatan untuk keluar 

dari kotak tersebut, karena itu pertama 

kalinya dia keluar dari kotak yang ada 

dia sangat gembira dan ia melompat-

lompat menikmati kebebasannya.  

Di  tengah perjalanan, belalang itu 

bertemu dengan seekor belalang lain, 

dan merkapun melompat bersama-

sama, namun ia keheranan kenapa 

belalang lain itu bisa melompat lebih 

tinggi dan juga lebih jauh darinya.  

Dengan perasaan penasaran ia 

pun menghampiri belalang lain tersebut 

dan bertanya, "Hai, saya begitu kagum 

akan tingginya lompatan mu, begitu 

tinggi dan lebih jauh, bolehkan saya tau 

mengapa hal itu bisa terjadi? padahal 

jika dilihat dari usia, bentuk tubuh dan 

lain-lain kita tidak jauh berbeda, apakah 

kamu sering latihan?"  

Belalang lain itupun menjawabnya 

"Hai juga, oh menurut saya, lompatan 

yang saya lakukan ini lompatan yang 

wajar lo, memangya dimanakah kau 

selama ini tinggal? Karena semua  

 

 

 

 

 

belalang yang hidup dialam bebas pasti 

bisa melakukan seperti yang aku 

lakukan". 

Saat itu si belalang yang selalu hidup di 

Kotak baru tersadar, bahwa kotak itulah 

yang selama ini membuat lompatannya 

tidak bisa sejauh dan setinggi belalang 

lain yang hidup di alam bebas. 

 

 

Apa pesan moral yang ada disini?  

Terkadang, sebagian orang juga 

mungkin pernah atau sedang mengalami 

hal serupa yang dialami oleh si belalang, 

terkadang kita berada pada sebuah 

"Kotak" yang berupa lingkungan yang 

buruk, mendapatkan hinaan, trauma 

masa lalu, kegagalan yang beruntun, 

perkataan teman, atau pendapat 

tetangga, dan lain-lain yang selalu 

membuat kita terkurung dalam kotak 

semu yang  bisa membatasi semua 

kelebihan yang kita punyai.  

P 
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Lebih sering kita mempercayai mentah-

mentah apapun yang mereka voniskan 

kepada kita tanpa pernah berpikir 

benarkah anda separah itu? Bahkan 

lebih buruk lagi, kita lebih memilih untuk 

mempercayai mereka daripada 

mempercayai diri sendiri.  

Tidakkah anda pernah 

mempertanyakan kepada hati nurani 

bahwa anda bisa "melompat lebih tinggi 

dan lebih jauh" kalau anda mau 

menyingkirkan 'kotak' itu?  

Tidakkah anda ingin 

membebaskan diri agar anda bisa 

mencapai sesuatu yang selama ini anda 

anggap diluar batas kemampuan anda?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beruntung sebagai manusia kita 

dibekali Tuhan kemampuan untuk 

berjuang, tidak hanya menyerah begitu 

saja pada apa yang kita alami.  

Karena itu teman, teruslah 

berusaha mencapai apapun yang anda 

ingin capai. Sakit memang, lelah 

memang, tetapi bila anda sudah sampai 

di puncah kesuksesan nanti, maka 

semua pengorbanan itu pasti terbayar.  

Kehidupan anda akan lebih baik 

kalau hidup dengan cara hidup pilihan 

anda sendiri, dan bukan cara hidup yang 

seperti mereka pilihkan untuk anda… 
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alau kita membicarakan prihal 

kendaraan bermotor  yang 

fleksibel dan anti macet, tentu 

akan langsung terbayang  kendaraan 

beroda dua, yang menjadi andalan 

menghadapi macetnya jalan di kota 

besar seperti Jakarta atau pun Bandung. 

Kendaraan ini yang biasa kita sebut 

Speda Motor (Sebutan di Indonesia), 

kendaraan yang merupakan sahabat 

sebagian besar rakyat Indonesia. 

Disamping karena harganya yang relatif 

murah dan biaya operasi dan 

perawatannya cukup bersahabat.  

Tetapi tahukah kita awal mula 

terciptanya kendaraan yang populer ini. 

Mari kita gali sedikit sejarah tentang 

kendaraan ini, hitung-hitung nambah 

ilmu. 

Ernest Michaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ada tiga orang yang diakui sebagai 

penemu sepeda motor yaitu, Ernest 

Michaux ( Perancis), Edward Butler 

(Inggris), dan Gottlieb Daimler (Jerman). 

Sepeda motor pertama kali dirancang 

pada tahun 1868 oleh Ernest Michaux 

berkebangsaan Perancis. Pada waktu 

itu,tenaga penggerak yang 

direncanakannya adalah mesin uap 

namun proyek ini tidak berhasil. 

Kemudian pada tahun 1885 Edward 

Butler mencoba menyempurnakannya 

dengan membuat kendaraan lain yang 

mempergunakan tiga roda dan 

digerakan dengan menggunakan motor 

dari jenis mesin pembakaran dalam. 

 

K 
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Pada tahun 1885 seorang ahli 

mesin Jerman Gottlieb Daimler dan 

mitranya, Wilhelm Maybach menjadi 

perakit motor pertama kali di dunia. 

Daimler memasangkan mesin empat 

langkah berukuran kecil pada sebuah 

sepeda kayu.Sepeda tersebut memiliki 

empat roda, termasuk dua roda 

tambahan (seperti roda pada sepeda 

anak-anak) Mesin diletakkan di tengah 

(di antara roda depan dan belakang) dan 

dihubungkan dengan rantai ke roda 

belakang. Kemudian sepeda kayu 

bermesin itu diberi nama Reitwagen 

(riding car) 

Putra Daimler menjadi orang 

pertama yang mengendarai sepeda 

motor ketika dia mencoba kreasi 

ayahnya tersebut pada tanggal 10 

November 1885 dengan kecepatan 

mendekati 10Kpj.Pada waktu itu, 

Reitwagen tidak dijual untuk umum. 

Pemasangan mesin pada sepeda kayu 

itu merupakan rangkaian dari percobaan 

yang dilakukan oleh Daimler dan 

Maybach, sebelum memasang mesin 

empat langkah pada kereta kuda, yang 

menjadi cikal bakal lahirnya mobil 

 

Pada waktu itu jenis kendaraan ini 

belum dikenal masyarakat banyak. 

Sampai pada tahun 1892, Henry 

Hilderband dari Munich, Jerman Barat 

memperkenalkan sepeda motor model 

baru. Dan disusul lagi oleh Werner 

Brothers pada tahun 1897. Sepeda 

motor pertama yang dijual untuk umum 

dibuat oleh pabrik sepeda motor 

Hildebrand und Wolfmüller di Muenchen, 

Jerman pada tahun 1893. Roda 

belakang sepeda motor ini digerakkan 

langsung oleh kruk as (crankshaft). 

Sepeda motor inilah yang dimiliki 

oleh John C Potter, masinis pertama 

pabrik gula Oemboel, Probolinggo, Jawa 

Timur, tahun 1893. Ia memesan sendiri 

sepeda motor itu langsung ke pabriknya 

di Muenchen. John Potter tercatat 

sebagai orang pertama yang memiliki 

sepeda motor di Indonesia, yang pada 

waktu masih berada di bawah 

pendudukan Belanda, dan bernama 

Hindia Belanda (Nederlands Indie). 
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Sepeda motor pertama kali 

masuk ke Amerika Serikat pada tahun 

1895 ketika seorang pemain sirkus asal 

Perancis membawanya ke New York. 

Disebut-sebut, pada tahun yang sama, 

seorang penemu Amerika Serikat, EJ 

Pennington, di Milwaukee, 

mendemonstrasikan sepeda motor yang 

didesain sendiri. Pennington 

menyebutkan, sepeda motor yang dia 

desain itu dapat dipacu dengan 

kecepatan 93 kilometer per jam, dan ia 

dianggap sebagai orang pertama yang 

memperkenalkan istilah motorcycle 

(sepeda motor). 

Tahun 1895, perusahaan 

pembuat sepeda Inggris, Triumph, 

memutuskan untuk juga membuat 

sepeda motor. Untuk itu, Triumph 

membeli sepeda motor Hildebrand und 

Wolfmüller dan mempelajari bagaimana 

membuatnya. Empat tahun sesudahnya, 

1902, perusahaan itu memproduksi 

sepeda motornya yang pertama, yang 

menggunakan mesin Minerva buatan 

Belgia. Pada tahun 1905, Triumph 

memproduksi sepeda motor secara utuh 

sendiri, yang menyandang mesin 

berkekuatan 3 PK dan kecepatan 

maksimumnya 72 kilometer per jam. 

 

Tahun 1903, Arthur Davidson dan 

saudaranya Walter bersama 

tetangganya William Harley membuat 

motor Harley-Davidson yang pertama. 

Setahun kemudian mereka mulai 

memproduksi sepeda motor untuk di 

jual. Tahun 1909 Harley-Davidson 

mengenalkan mesin V-Twin yang 

pertama, yang memiliki dua silinder 

dengan konfigurasi seperti huruf 

â€œVâ€•. Mesin tersebut memiliki 

suara yang besar, bergemuruh dan 

terkesan jantan, tak lama mesin tersebut 

menjadi mesin Amerika klasik. 

 

Tahun 1904, perusahaan Amerika 

Serikat lain, Indian Motorcycle 

Edisi Agustus 2015 

37 

http://2.bp.blogspot.com/_loKF1HPzV54/S80tqOfSSdI/AAAAAAAAAQg/_8f0X_NrCIc/s1600/1905-harley-davidson-3.jpg
http://blackcat160.files.wordpress.com/2010/09/single.jpg?w=655


 

 

Manufacturing Company, yang berlokasi 

di Springfield, Massachusetts, muncul 

dengan sepeda motor Indian Single 

 

Sama seperti Triumph, tahun 

1906, perusahaan Inggris lain, BSA, 

yang merupakan singkatan dari 

Birmingham Small Arms, memproduksi 

sepeda motor dengan menggunakan 

mesin Minerva, sebelum membuat 

mesin dengan kapasitas 350 cc, 500 cc, 

dan 595 cc sendiri. 

BSA  1915 Model-K 

Sampai Perang Dunia I (1914-

1918), Indian Motorcycle Manufacturing 

Company merupakan pabrik sepeda 

motor dengan produksi yang terbesar di 

dunia. Setelah Perang Dunia I, posisinya 

diambil alih oleh Harley Davidson 

sampai tahun 1928, ketika posisinya 

diambil alih oleh DKW (Jerman). Indian 

Motorcycle Manufacturing Company 

tutup pada tahun 1953 dan merek Indian 

diambil alih oleh Royal Enfield.  

 

 

Pada tahun 1921, sepeda motor 

BMW hadir dengan konfigurasi mesin 2 

silinder horizontal berlawanan (boxer) 

yang ditempatkan dalam rumah mesin 

tunggal yang terbuat dari aluminium. 

BMW menggerakkan roda belakang 

dengan koppel (shaft drive). 

BMW R32 1923 

Pada tahun 1930-an ada sekitar 

80 merek sepeda motor di Inggris, di 

antaranya Norton, Triumph, AJS, dan 

merek-merek lainnya yang tidak begitu 

terkenal, seperti New Gerrard, NUT, 

SOS, Chell, dan Whitwood. 

Perkembangan sepeda motor di 

Eropa, antara lain, juga dipicu oleh 

Perang Dunia II (1939-1945), di mana 

sepeda motor pun dibuat untuk 

keperluan militer. Dan, pada masa itu, 

BSA membuat 126.000 unit sepeda 

motor M20 untuk Angkatan Bersenjata 

Inggris. 

Edisi Agustus 2015 

38 

http://motorlama.com/wp-content/uploads/2011/02/1915-1915-bsa-k-557cc.jpg
http://motorlama.com/wp-content/uploads/2011/01/1923_bmw_r32.jpg


 

 

Seusai Perang Dunia II, tahun 

1946, desainer Italia, Piaggio, 

memperkenalkan skuter Vespa dan 

langsung menarik perhatian dunia. Pada 

tahun 1946 itu juga, perusahaan 

pembuat perlengkapan radio Italia, 

Ducati, membuat mesin 50 cc, Cucciolo, 

yang dipasangkan pada sepeda motor. 

Kapasitas Cucciolo pun kemudian 

diperbanyak, mulai dari 60, 65, 98, 

sampai 125 cc. 

 

Pada tahun 1947, Honda 

memproduksi sepeda motor Dream atau 

Model D, yang menyandang mesin dua 

langkah dengan kapasitas 98 cc. 

Namun, suara mesin dua langkah yang 

berisik dan asap yang berbau tajam 

yang keluar dari knalpot membuat 

Honda mengembangkan mesin empat 

langkah. Tiga tahun kemudian, 1951, 

Honda memproduksi sepeda motor yang 

menyandang mesin empat langkah, 

Dream E, dengan kapasitas 146 cc. 

Tahun 1951, BSA Group (Inggris) 

membeli Triumph Motorcycles dan 

menjadi produsen sepeda motor 

terbesar di dunia. Kedudukan BSA 

diambil alih oleh NSU (Jerman) tahun 

1955. Namun, sejak tahun 1970-an 

hingga kini, Honda tercatat sebagai 

produsen sepeda motor terbesar di 

dunia. 

Tahun 1952, Honda memproduksi 

sepeda motor bebek yang dikenal 

dengan nama cub. Sepeda motor jenis 

bebek ini sangat populer sehingga 

modelnya pun ditiru oleh perusahaan 

pembuat sepeda motor asal Jepang 

lainnya, seperti Kawasaki, Yamaha, dan 

Suzuki. 

 

Pada tahun 1952 Suzuki 

mencoba membuat  bracket untuk mesin 

tempel pada speda yang diberi nama 

Power free (36 cc).Pada tahun 1955, 

Suzuki memproduksi sepeda motor yang 

menyandang mesin berkapasitas 125 cc, 

empat langkah, dan 1 silinder. Namun, 

10 tahun kemudian, Suzuki juga 

merambah ke mesin dua langkah, yang 

merupakan spesialisasinya. 
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Tahun 1955, Yamaha 

memproduksi YA-1, sepeda motor yang 

menyandang mesin dua langkah dengan 

kapasitas 125 cc. Pada tahun 1970, 15 

tahun sesudahnya, diproduksi Yamaha 

XS-1 yang menyandang mesin empat 

langkah yang berkapasitas 650 cc, 

dalam konfigurasi V. 

Kawasaki muncul agak 

belakangan. Kawasaki baru 

memproduksi sepeda motornya yang 

pertama, B8, pada tahun 1961. Sepeda 

motor keluaran Kawasaki itu 

menyandang mesin dua langkah dengan 

kapasitas 125 cc. Pada tahun 1973 atau 

12 tahun sesudahnya, Kawasaki 

memproduksi Kawasaki Z1, yang 

menyandang mesin empat langkah 

dengan kapasitas 900 cc. 

Sosok yang menarik, mesin yang 

andal dan mudah dirawat, serta harga 

yang bersaing membuat sepeda motor 

asal Jepang, yakni Honda, Suzuki, 

Yamaha, dan Kawasaki, sangat populer 

dan sampai kini mendominasi pasar 

sepeda motor dunia. 

Namun, nama-nama Harley 

Davidson tetaplah merupakan sepeda 

motor yang populer, terutama di Amerika 

Serikat. Demikian juga dengan BMW, 

Triumph, dan Ducati. 

Pada tahun 2006, perusahaan 

Belanda, EVA Products BV Holland, 

mengumumkan kehadiran sepeda motor 

bermesin diesel komersialnya yang 

pertama, Track T-800CDI. Sepeda motor 

itu menyandang mesin diesel 800 cc, 3 

silinder, buatan Daimler. Bagaimanapun, 

perusahaan-perusahaan pembuat 

sepeda motor lain, termasuk Royal 

Enfield, juga memproduksi sepeda motor 

bermesin diesel, paling tidak sejak tahun 

1965. 

Bapak Sepeda Motor 

Adalah Gottlieb Daimler, lahir di 

Schorndorf 17 Maret 1834, seorang ahli 

mesin berkebangsaan Jerman yang 

pertama kali berinovasi merakit sepeda 

motor pada tahun 1885 di negaranya 

Jerman. Tanpa begitu kita kenal, tapi 

sejarah perotomotifan mencatatnya 

sebagai Bapak Sepeda Motor. 
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Awal mula penciptaan karyanya 

ini, dia desain sebuah sepeda kayu 

dengan empat roda, dimana terdapat 

dua tambahan roda dibelalakangnya, 

yang kalo kita lihat seperti roda pada 

sepeda anak-anak, kemudian dipasang 

sebuah mesin dengan pembakaran 

sempurna. Dengan kecepatan 10 km per 

jam dan 700 – 900 putaran permenit, 

hasil ujinya ini ia perkenalkan dan 

kemudian test ride pada 10 Nopember 

1885 dengan menunjuk putranya 

sebagai rider.  Disinilah titik awal sejarah 

sepeda motor dimulai. 

Harley Davidson 

 

 

 

 

 

William Sylvester Harley, seorang 

insinyur lulusan  universitas Wiconsin 

dan Arthur Davidson adalah dua sahabat 

yang merancang motor fenomenal 

sepanjang sejarah bernama Harley 

Davidson. 

Awal sejarah motor HD  (baca : 

harley davidson) dimulai pada era 1901 

yang mana keduanya, harley dan 

davidson pada saat itu berusia 21 dan 

20 tahun. Ide untuk membuat sepeda 

bertenaga mesin tercetus saat Harley 

bekerja sebagai juru gambar dan 

Davidson sebagai perancang pola di 

pabrik sepeda di Milwaukee, wiconsin. 

 

Pada tahun 1903 bengkel pertama 

mereka dirikan yang kemudian mereka 

namakan ‘Harley Davidson Motor Co’. 

Sebuah motor baru berselinder tunggal 

dengan kekuatan 3DK berkelir hitam dan 

diberi nama HD DeDion pun tercipta. 

Karena cepat usang, rangka barupun 

Davidson rancang. 
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Tahun 1904 tren motor dengan 

bahan bakar bensin mulai diperkenalkan 

Davidson dan hasilnya sangat 

mencengangkan, masyarakat begitu 

meminatinya. Dua motor sekaligus 

mereka ciptakan. 

V-Twin yang pertama adalah 

dengan memakai mesin dua silinder 

dengan konfigurasi huruf  ‘V’  diciptakan 

pada tahun 1909. Inovasi ini, tercatat 

paling fenomenal dalam sejarah 

perkembangan HD. Dengan suara 

ngebass bergemuruh, sungguh 

memberikan kesan macho ! 

 

Pada tahun 1943, Harley 

meninggal akibat serangan jantung. 

Desember 1950, Arthur Davidson 

meninggal dalam kecelakaan lalu lintas. 

Enam belas tahun kemudian istri dan 

anaknya Davidson pun meninggal dalam 

kecelakaan yang sama, dalam 

kecelakaan mobil. 

Vespa ( Si Lebah Besi ) 

 

Pada akhir perang dunia kedua, 

saat perekonomian Italia pada krisis 

paling terpuruk, seorang berkebangsaan 

Italia, Enrico Piaggio, mengambil alih 

perusahaan ayahnya Rinaldi Paggio 

yang awalnya memproduksi peralatan 

kapal, kereta api lalu beralih ke pesawat 

terbang, memutarhaluan untuk 

mendisain alat transportasi murah. 

Terilhami teknologi pesawat 

terbang, dengan body alumunium seperti 

layaknya pesawat terbang dan 

diadaptasi dari roda pesawatnya juga, 

dibantu Corradino D’Ascanio Enrico, 

konstruksi suspensi mono shock 

memudahkan alat transportasi 150 cc ini 

saat penggantian ban. 

Pada tahun 1945 vespa pertama 

kali diciptakan. Sedangkan namanya 

sendiri diambil dari kata ‘west’ yang 

artinya binatang penyengat ataw lebah. 

Sepintas, kalo dilihat dari atas, 

konstruksi vespa memang menyerupai 

binatang ini. 
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HONDA 

 

Soichiro Honda lahir 17 

Nopember 1906 di Hamamatsu, 

Shizuoko, Jepang adalah seorang 

industrialis tak bergelar ( drop out dari 

kuliahnya) yang mengalami kegagalan 

demi kegagalan pada awal karirya. 

Tahun 1922 saat usianya 15 

tahun ia bekerja di bengkel Hart Shokai 

company. Berbekal pengalaman 

membantu pada bisnis ayahnya sebagai 

reparasi sepeda, Honda muda begitu 

cekatan dan berprestasi di bengkel 

barunya. Dia juga sbg penggagas roda2 

dari logam pada mobil yang awalnya dari 

kayu. Dan pada tahun 1937 Honda 

mematenkan karyaya tersebut dan 

bahkan telah diekspor ke seluruh dunia. 

Honda mulai membuka Industri 

berat sendiri yang diberi nama Tokai 

Seiki Heavy Industri. Bengkel tersebut 

membuat piranti ring piston. Namun 

karena tidak memenuhi standard, piranti 

tersebut pun ditolak pihak Toyota. Dari 

kegagalan tersebut, Honda mulai kuliah 

lagi untuk mendapatkan ilmu dalam 

penyempurnaan penciptaan pirantinya. 

Berkat kegigihannya dan perkembangan 

ilmu yang dimilikinya, Toyota pun 

menerima pirantinya. 

Gempa bumi dan pemboman 

Hiroshima menyebabkan pabriknya 

hancur. Honda pun mulai merintis usaha 

kembali sampe akhirnya pada tahun 

1947 menjadi titik balik keberhasilan 

Honda. Honda mendirikan pabrik, 

dimana pada sepedadia pasangi motor 

kecil. Motor ini sangat diminati 

tetangganya. Dan dengan strategi 

pemasaran yang baik dan cerdas, motor 

ciptaannya ini mampu bersaing secara 

ekspor dengan Harley Davidson dan 

Triumph. Bahkan di Indonesia sendiri, 

motor keluaran Honda memiliki market 

sendiri dan paling atas pada jenis 

kendaraan roda dua. Pada tahun 1991 

Soichiro Honda meninggal. 
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YAMAHA 

 

Torakusu Yamaha lahir dari 

keluarga samurai di Nagasaki pada 20 

April 1851. 

Berawal sebagai interior 

instrument, dia menciptakan organ 

ciptaannya dibawah perusahaan 

Yamaha Fukin Manufacturing yang 

membuatnya terkenal dengan logonya 

Tiga Garpu Tala sekaligus 

menobatkannya ke pelosok dunia 

sebagai pencipta organ pertama di 

jepang. 

Tahun 1955 dia mendirikan pabrik 

alat musik, Nippon Gakki di Hamamatsu 

dan juga membuat sepeda motor 

sebagai pengaplikasian ilmu yang 

awalnya dia dapat pada saat 

memproduksi baling2 pesawat terbang 

sebelum perang dunia dua. Motor 

pertama yang ia ciptakan adalah 

Atakombo ataw YA1 alias Red Dragon 

Fly ataw capung merah. Single silinder 2 

stroke, berkekuatan 125 cc. 

Tahun 1957 Yamaha 

menciptakan Twin Cylinder YDI 175 cc 

dan memenangkan Race Mount Asama 

di jepang dengan jumlah produksi 

15.811 unit. 

Tahun 1959 motor sport pertama 

ia ciptakan, YDSI, dengan 5 kecepatan 

gearbox. 

Tahun 1960 produksi meningkat 6 

kali lipat dan terkenal sebagai pabrikan 

pembuat motor 2 tak terbaik untuk varian 

YDS250 cc dan YRI 350 cc dengan 

penerapan sistem autolube untuk 

pencampuran oli secara otomatis. 

Tahun 1970 yamaha telah 

menciptakan 20 jenis mulai dari 50 cc 

hingga 350 cc dan telah melebarkan 

sayapnya dengan mendirikan pabriknya 

di Thailand hingga terkenal dan diminati 

ke seluruh manca negara sampai 

sekarang. 
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SUZUKI 

 

Michio Suzuki, adalah dibalik 

lahirnya motor pabrikan Jepang ini. 

Doktor lulusan Illionis USA ini awalnya 

sebagai pebisnis pembuatan alat tenun 

yang kemudian gulung tikar pada saat 

perang dunia II dan beralih ke motor. 

Power free, tahun 1952, motor 

dengan ontelan dengan dibantu mesin 

yang memungkinkan pengendara untuk 

mengontel,  kapasitas 35 cc, single 

cylinder, 2 stroke dengan 2 sprocket 

system adalah motor pertama yang ia 

ciptakan. Kemudian lahir Diamond free 

dengan engine 60 cc dan pada 1954 

Colleda mesin 90 cc dengan single 

cylinder dan 4 stroke mampu 

memproduksi 6000 unit dalam sebulan. 

Jenis keluaaran Suzuki Motor Co. 

Ltd diantaranya adalah Colleda 125 cc 4 

stroke, Colleda ST 125 cc, T500 thn 

1967, GT500 tahun 1977, GS750,  

GT750, GS 1000 tahun 1978, GSX 1000 

1980, GSX 1100 katana tahun 1982, 

GSX R750, GSX R1100, GSX 1300R. 

Mesin powerfull dengan gaya 

modern dan harga ringan menjadikan 

suzuki sukses dipasaran. Dan Sistem 

elektrik starter pada motor  Colleda 

tahun 1954 adalah terobosan pertama 

yang sebelumnya belum digunakan oleh 

kompetiter2 lainnya. 

KAWASAKI 

 

Dibalik nama besar kawasaki 

yang makin pesat perkembangannya di 

Indonesia untuk jenis sport dan Trail, 

tercatat nama Shozo Kawasaki sebagai 

siempunya ide. 

Kawasaki adalah pabrikan yang 

awal mulanya bergerak di bidang kapal, 

perakitan kapal, lokomotif, pesawat, 

motor, misil, kapal selam, super tanker 

dan pada PD II oleh sekutu dijadikan 
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sebagai pembuat baja dibawah naungan 

Kawasaki Steel Corp. 

Tahun 1949, karena 

kerjasamanya dengan BMW di bidang 

pesawat terbang, awal pertama 

kawasaki memproduksi motor roda dua 

dengan mengadopsi teknologi BMW 

jerman. Lahir motor dengan kekuatan 2 

stroke 60 cc, kemudian 4 stroke 150 cc 

dan 250 cc. 

Perlu diketahui, Kawasaki 

dianggap sebagai ‘king of Four Stroke’ 

oleh Honda, Yamaha dan Suzuki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis keluaran Kawasaki 

diantaranya, Z97 ( 500 cc rocker-valve, 

250 cc, 350 cc), single cylinder dan twin 

cylinder 650 cc dan 500 cc,  W1650 

tahun 1966 dengan power 47 HP pada 

6500 RPM, W1SS dengan exhaust 

muffler tahun 1967,  W3 sebagai 

penyempurnaan W2SS yang 

mengadopsi dual disc front brake pada 

tahun 1973, W tahun 1974, A1 250 cc 

dan A7 350 cc. 

Untuk pemasarannya sendiri di 

Indonesia, kawasaki termasuk paling 

pesat untuk motor jenis sportnya dan 

punya kelas tersendiri.  
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Curhat Pikiran 

Pertanyaan: 

Malam pak firman, terima kasih atas 

adanya majalah kekuatan sugesti ini, 

saya jadi tercerahkan tentang makna 

kehidupan, tentang kekuatan dalam diri 

saya, pak firman saya mau tanya nih. 

Saya punya masalah dalam rumah 

tangga saya, suami saya sepertinya 

tergoda dengan perempuan lain, 

sepertinya sih. Jarang pulang dengan 

alasan sibuk kegiatan kantor, apa yang 

harus saya lakukan, apa bisa dengan 

teknik alpha telepati? 

Ny.Ira, 081xxxxxx 

Jawab: 

Ny, Ira yang sedang diberi ilmu oleh 

Tuhan karena mendapat peristiwa suami 

yang sedang suka keluar rumah, terima  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kasih atas respon ibu terhadap majalah 

digital kekuatan sugesti ini, semoga 

membuat ibu semakin tercerahkan, dan 

ibu bisa bagikan majalah kekuatan 

sugesti ini kepada rekan-rekan ibu dan 

keluarga ibu lainnya ya.  

Menanggapi kondisi rumah tangga ibu, 

sebenarnya ada pengalaman dari 

peserta workshop AMC, dia seorang istri 

dari pejabat dijakarta, dia ikut AMC 

karena ingin mengembalikan cinta 

suaminya lagi, saya pun mengatakan ke 

ibu ini untuk menyadari dulu program 

yang ada di pikirannya yang membuat 

suaminya menjadi menjauh. Setelah ibu 

mengubah program di pikirannya dan 

menerapkan alpha telepati, 2 minggu 

setelahnya ibu ini menghubungi saya 

“pak firman suami saya sekarang mulai 

betah dirumah, memang AMC mantap 
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deh, saya bisa pelet suami saya 

ternyata”. 

Maka yang harus ibu ira lakukan adalah 

menyadari dulu, apa yang menyebabkan 

suami ibu bersikap seperti itu, pasti ada 

sesuatu data di pikiran ibu yang 

membuat peristiwa ini terjadi, maaf 

bukannya saya membela suami ibu, tapi 

memang itulah pikiran bekerja 

membentuk realitas sesuai dengan 

program yang ada di pikiran ibu. Nah 

baru ibu bisa mempelajari alpha telepati 

untuk menarik kembali suami ibu agar 

betah dan meningkat kembali 

sayangnya. Ibu syukuri, peristiwa ini 

adalah ilmu dari Tuhan agar ibu naik 

level dan pemahamannya meningkat. 

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 
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anda bisa memaksimalkan fungsi pikiran 

anda untuk mendapatkan uang agar 

hutang anda cepat selesai 

Pertanyaan : 

Mas firman, saya tertarik dengan 

program AMC yang mas buat itu. Oh 

ya,saya pernah mengikuti program 

pelatihan-pelatihan lainnya, tapi saya 

tidak mendapat apa-apa, saya seringnya 

disuruh meditasi, duduk diam, teriak-

teriak dan nangis. Apakah di AMC juga 

sama seperti itu? Maaf sebelumnya mas 

Sutanto, Gombong 

Jawab: 

Mas atau bapak sutanto di gombong, 

pertanyan yang bagus. Terima kasih ya 

atas pertanyaannya. Saya sering kali 

mendapat pertanyaan seperti itu. 

Banyak pelatihan atau workshop yang 

ada selama ini hanya memberikan 

motivasi, menyuruh duduk diam, 

meditasi dan sebagainya. Kalau di AMC 

sesuai tujuannya adalah membuat 

siapapun orangnya yang masih bernafas 

untuk mengenali, mengontrol dan 

memaksimalkan pikiran. Di kelas AMC 

anda hanya akan belajar, tidak akan 

disuruh teriak, teriak, atau disuruh 

nangis. AMC memang didesain agar 

orang setelah mengikuti paham, ini juga 

kenapa saya membatasi pesertanya 

hanya 12 orang saja per sesi kelas 

reguler. Atau bisa mengambil kelas 

privat atau platinum jika ingin sendiran 

dan lebih bebas. 

Pertanyaan : 

Saya selalu mendownload majalah 

kekuatan sugesti ini, saya senang 

dengan isinya yang menarik dan bagus, 

terima kasih buat pak firman yang sudah 

mau berbagi ilmu melalui majalah 

kekuatan sugesti, saya doakan majalah 

kekuatan sugesti terus maju. Saya 

punya pertanyaan nih pak, saya sudah 

menikah 5 tahun tetapi belum punya 

anak, sudah periksa ke dokter 

semuanya normal. Apakah ini juga 

keinginan saya yang belum mau punya 

anak? 

Endarini, Bekasi 

(sweet_enda@xxxxx.com) 

Jawab: 

Mbak enda, terima kasih sudah menjadi 

pendownload setia majalah kekuatan 

sugesti ini semoga bisa membagikan 

majalah ini kepada yang lain ya. Memiliki 

anak memang keinginan setiap 

pasangan, dan memang memiliki anak 

juga tergantung program pikiran kita. 

Pernah ada alumni AMC yang 

mengalami seperti ini, lalu setelah 

melakukan perubahan pikiran, eh 
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ajaibnya bulan depannya langsung 

hamil. Setiap kejadian pasti berkaitan 

dengan program di pikiran kita.Kalau 

mbak mau bisa mengikuti kelas AMC 

privat bersama suaminya ya, karena 

memiliki anak adalah keinginan berdua, 

bukan hanya satu pihak saya. 

Bagi anda yang memiliki pertanyaan 

seputar kehidupan, bisa mengirimkan ke 

pratamafirman@yahoo.com, atau 

melalui sms ke 0856.46.000981 atau acc 

facebook di facebook.com/wahana.sejati 
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