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Redaksi  

 

 

 

 

alau ada orang yang bertanya ke 

saya “apa syarat belajar Alpha 

Mind Control (AMC), maka saya 

jawab , “syaratnya cuma satu masih 

punya pikiran yang aktif”. Kalau tidak 

punya pikiran yang masih aktif lantas 

bagaimana saya 

mengajarkan 

tentang pikiran? 

Memiliki pikiran 

artinya anda masih 

hidup dan masih 

sebagai manusia. 

Yang jadi 

pertanyaan, apakah 

anda sadar kalau 

anda punya pikiran?  

Saya 

teringat, ketika memberikan kelas regular 

Alpha Mind Control di Jakarta bulan 

januari 2015. Ada seorang peserta dari 12 

peserta waktu itu yang begitu saya Tanya 

“apakah ada disini yang tidak punya 

pikiran?”, orang in menjawab “saya tidak 

merasa punya pikiran mas firman” 

namanya mas Fahmi, orangnya lucu 

memang, tapi saat dia menjawab seperti 

itu dia serius, Tapi, karena dia menjawab 

serius maka semua peserta lainnya jadi 

tertawa. Saya juga tidak tahu kenapa 

peserta lain tertawa, padahal mungkin 

peserta lain juga 

mengalami 

“perasaan” yang 

sama dengan mas 

Fahmi ini tetapi 

malu mengakuinya. 

Apakah anda juga 

sama seperti mas 

Fahmi? 

Dalam kelas 

AMC, targetnya 

adalah memahami, 

karena memang saya ingin mengajarkan 

anda untuk menyadari dan memahami 

tentang PIKIRAN. Target inilah yang 

membuat saya selalu membatasi jumlah 

peserta dalam kelas AMC, saya batasi 

maksimal 12 orang. Berbeda dengan 

kelas workshop lainnya yang 30-50 

K 

PIKIRAN 
(Firman Pratama, S.T, M.T (Pakar Pikiran) 
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bahkan kelas seminar sampai ratusan 

orang, saya hanya kasihan saja yang 

bagian belakang tidak terurus dan 

akhirnya tidak memahami. Tapi biasanya 

yang banyak orang itu, targetnya bukan 

untuk PAHAM, tapi hanya untuk membuat 

nangis atau hanya untuk latihan lompat-

lompat dan latihan tarik suara untuk 

menjadi paduan suara  dengan bersama-

sama mengucapkan “SEMANGAT” atau 

“YES, SAYA BISA”. Kalau anda pernah 

mengikuti seminar atau workshop dengan 

banyak peserta, memang seperti itu kan? 

ya itu baik juga, tidak apa-apa.  

Sebuah pemahaman sangat 

penting untuk “mengamalkan” sebuah 

ilmu, kalau pemahamannya salah maka 

pasti salah dalam “mengamalkannya”, iya 

kan? Maksud dari pemahaman adalah 

mengerti betul dari makna sesuatu yang 

dikerjakan. Contoh, ketika saya 

mendapati mahasiswa yang mau ujian ke 

saya untuk mata kuliah audio processing, 

saya tahu dari absensinya bahwa 

mahasiswa ini jarang masuk kelas, ketika 

mahasiswa ini selesau 

mempresentasikan tugas ujiannya, lalu 

saya bertanya, “audio yang digital itu yang 

gimana?”, lalu mahasiswa ini menjawab, 

“itu pak audio yang keluar dari 

handphone”. Lalu saya tanya, “digital itu 

apa sih?”, mahasiswa ini menjawab 

“digital itu yang ada di handphone”. Dari 

jawaban dia, terlihat kalau dia tidak 

memahmi apa yang dikerjakan, apa yang 

dia presentasikan. Banyak terjadi saat in 

seperti itu, banyak orang tidak memahami 

apa yang dia tulis, apa yang dia 

presentasikan. Bahkan 

ketidakpahamannya itu dia bagikan 

kepada orang lain, dan orang lain terus 

membagikannya, akhirnya terjadilah 

rantai ketidakpahaman yang panjang.  . 

Karena itu saya ingin menargetkan 

di kelas AMC adalah mengenai 

“pemahaman”, kalau sudah benar apa 

yang dipahami, maka pasti mudah 

menjalankannya. Begitu juga dalam dunia 

PIKIRAN, HIPNOSIS, SUGESTI, 

HIPNOTERAPI, KEKUATAN PIKIRAN, 

ILMU HIKMAH, ILMU dan sejenisnya. 

Banyak orang yang mengajarkan tentang 

hal itu, gagal paham tentang apa yang dia 

sampaikan, lalu pemahaman yang gagal 

ini tersebar ke masyarakat dan terjadilah 

kondisi yang seperti sekarang. Karena 

itulah dibutuhkan “sesuatu tindakan” 

untuk memutus rantai ketidakpahaman 

ini. Dan ketika anda membaca buku ini, 

maka saya harapkan anda juga menjadi 

agen-agen untuk memutus rantai 

ketidakpahaman dimasyarakat. Are you 

ready? Anda siap? 

Selalu setiap saya memberikan 

materi AMC, baik itu regular, privat 

maupun platinum selalu saya tanyakan, 

“Anda punya PIKIRAN?”, “Ada yang 

merasa tidak punya pikiran?”, “Kalau ada 
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yang merasa tidak punya PIKIRAN, maka 

silahkan pergi ke rumah sakit lalu minta 

tolong dokter mengecek diri anda, apakah 

anda punya PIKIRAN atau tidak, atau 

yang paling mudah mintalah dokter untuk 

meyakinkan anda bahwa anda punya 

otak, sebab saya hanya mau mengajar 

kepada orang-orang yang memiliki 

PIKIRAN saja, kalau tidak punya 

PIKIRAN silahkan kembali untuk kerumah 

sakit dulu”. Kira-kira seperti itu yang selalu 

saya sampaikan di awal kelas AMC. 

Saya selalu memulai dengan 

pertanyaan “Apakah anda yang disini 

merasa yakin punya PIKIRAN?”, Pasti 

semua peserta itu menjawab dengan 

serentak, “punya”. Bagaimana dengan 

anda yang membaca majalah ini, apakah 

anda juga punya PIKIRAN? 

Kalau anda merasa tidak punya 

PIKIRAN, maka segeralah tutup majalah 

ini berhentilah sampai disini saja 

membacanya kemudian segeralah pergi 

ke rumah sakit atau dokter terdekat untuk 

memeriksakan diri dan meyakinkan diri 

anda bahwa anda memiliki organ luar 

biasa dalam diri setiap manusia yaitu 

PIKIRAN. 
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 Catatan Kecil 

 

 

 

 

adi pagi di kampus tempat 

saya mengajar ada sebuah 

kejadian menarik, ada seorang 

staf TU yang mengeluh tiba-

tiba kepalanya sakit, kebetulan saya 

habis mengajar jam pertama, seperti 

biasa saya ke ruang dosen lewat ruang 

TU untuk 

minum. Eh, 

mbak L ini 

ngeluh sakit 

kepalanya, 

saya coba 

dekati sambil 

nanya, 

"kenapa 

mbak". Mbak L 

ini menjawab "sakit mas, seperti ada yang 

nusuk, sudah pergi ke alternatif tapi masih 

juga sakit". Saya kaget, "lha kok ke 

alternatif, kok gak ke dokter?". Mbak L 

ini  menjawab lagi "katanya seorang 

uztad, kepalaku ini dikerjain orang yang 

gak suka mas, jadi mana bisa ke dokter". 

"wah mbak ini, aq boleh bantu 

mbak?".  

Mbak L ini, sudah tahu siapa saya, 

kadang mbak L ini bertanya ke saya 

tentang masalah anak-anaknya. Saya 

lakukan sedikit "demo", sambil 

mengusap-

ngusap 

kepalanya. 

Saya bisikkan, 

"mbak, 

sekarang 

mbak pikirkan 

hal-hal yang 

enak-enak aja, 

urusan hutang taruh dulu, urusan kerjaan 

ditaruh dulu, tarik napas yang dalam lalu 

lepaskan, saya usap kepala mbak ya, 

coba deh dirasakan usapan saya ini 

membuat mbak nyaman" . Ketika selesai 

membisikkan kalimat lainnya, langsung 

mbak L ini bilang, "enak mas, sudah 

hilang sakitnya". Saya pun tersenyum 

T 

Sugesti Terhadap Pikiranmu 

Yang Menyembuhkan 
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sambl bilang ke dia, "mbak sendiri yang 

buat nyaman, periksa ke dokter mbak biar 

tahu kenapa sakitnya, mumpung masih 

ringan. Saya ngajak ngobrol deh mbak L 

itu sudah bisa bercanda lagi. 

Apa yang saya lakukan ke mbak L 

ini hanyalah memberikan arahan, 

memberikan saran atau sugesti, kalau 

sugesti itu dilakukan maka pasti selesai 

masalahnya. Kadang, diri kita sendiri 

yang membuat sugesti-sugesti yang 

menakutkan. Sama ketika mbak L tadi 

menerima sugesti dari seorang uztad 

yang dia temui, mengatakan kalau "sakit 

kepalanya dikerjaian orang yang gak 

suka". Sugesti ini berbahaya, apa 

bahayanya? 

Pertama, mbak L ini pasti terus 

merasa sakit sebab dalam PIKIRAN mbak 

L ini sudah diisi dengan sugesti bahwa 

sakitnya dibuat oleh orang. Akhirnya mau 

pergi berobat ke dokter pasti tetap saja, 

sebab sudah ada sugesti seperti itu dalam 

PIKIRANnya. 

Kedua, mbak L ini pasti mulai 

berburuk sangka terhadap semua orang 

yang dia kenal, sebab menurut uztad tadi 

ada orang yang membuatnya. Nah, ini 

bahaya, membuat mbak L hatinya malah 

berburuksangka kepada orang-orang, 

padahal sakit kepalanya karena PIKIRAN 

dia sendiri. 

Kita sering menyalahkan pihak lain 

atas kejadian yang menimpa kita, padahal 

ya kejadian itu dari kita sumbernya. Ketika 

anda mungkin memiliki masalah yang 

sama dengan mbak L, lalu pergi ke 

pengobatan alternatif, anda diusap-usap 

dengan telur, atau diusap-usap dengan 

air yang katanya sudah berenergi 

(padahal semua air itu ada energinya), 

atau diusap-usap oleh tangan terapisnya 

yang katanya menggunakan energi. 

Ketika anda mengimani dan mengamini 

(ingat 2 syarat sugesti,iman dan amin), 

setiap kalimat yang diucapkan oleh 

terapis-terapis itu maka ya anda 

merasakan kenyaman. Padahal kan anda 

sendiri yang melakukan sugesti itu. 

Sama saja, ketika anda mengambil 

segelas air mineral lalu sebelum anda 

minum, anda katakan dalam hati "Tuhan, 

jadikan air ini jadi bermanfaat dan 

memberikan kesehatan kepada 
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tubuhku,", lalu anda minum dengan 

teratur air itu, pasti juga jadi sehat. Jadi 

sebenarnya yang membuat anda sehat itu 

adalah SUGESTI dari PIKIRAN anda 

sendiri. Karena ini, maka menjadi sebuah 

kebutuhan bagi anda untuk mempelajari 

cara mengenali,mengontrol dan 

memaksimalkan PIKIRAN seperti yang 

diterapkan dalam Alpha Mind Control 

(AMC) 
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Kekuatan Diri 

 

 

 

 

 

emprogram Pikiran, hmm, apa 

ya? saya sering mendapat 

pertanyaan tentang 

bagaimana caranya memprogram pikiran, 

lalu baru saja ada sebuah message yang 

masuk ke inbox facebook saya, “mas 

firman, sepengetahuan saya 

memprogram ulang pikiran itu susah, 

sebab harus melakukan dulu self 

hypnosis, kemudian menurut seseorang 

master hypnosis saya diberi tahu bahwa, 

memprogram pikiran itu harus dilakukan 

dengan benar dan lebih baik ke 

hypnoterapist agar benar, kalau dilakukan 

sendiri nanti bahaya,gitu mas?”. 

Membaca message seperti ini, saya 

tersenyum saja sambil berpikir dalam hati, 

“kenapa orang-orang yang katanya 

master hypnosis dan hypnotherapy bilang 

seperti itu ya?, padahal mereka mengaku 

master,hmm..dan mereka juga 

mengajarkan ke banyak orang seperti itu”. 

Lalu, apakah memprogram ulang pikiran  

 

 

 

 

 

 

 

itu bahaya?Saya membalas pesan tadi 

dengan kalimat seperti ini “pak, kalau 

bapak sudah tahu caranya memprogram 

pikiran, sudah mengenal pikiran dengan 

benar, maka tentu bisa melakukans 

sendiri dan mudah aja, pemahaman 

bapak tentang self hypnosis kayaknya 

perlu diperbaiki deh pak, oh ya, saya 

bukan master hypnosis dan bukan master 

hypnoterapy, lah saya gak pernah ikut 

pelatihan itu. Saya membuat AMC untuk  

 

 

 

 

 

 

M 

3 Langkah Awal Untuk 

Memprogram Ulang  

Pikiran Anda 
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menyadarkan orang bahwa dirinya punya 

pikiran dan tahu cara memprogramnya 

sendiri, sebab PIKIRAN anda kan ada 

didiri anda, jadi kenapa harus orang lain 

yang memprogramkan? Harusnya kan 

anda sendiri, iya kan? 

 

Memprogram pikiran artinya 

adalah merubah pola pikir, apakah 

susah?apakah berbahaya? ngga deh, 

mudah-mudah aja. Saya jadi teringat 

kemarin, ketika memberikan kelas privat 

AMC (Alpha Mind Control) kepada 

seorang bapak usia 42 tahun, beliau 

bercerita bahwa dia merasa marah 

dengan seseorang yang pernah 

menipunya sehingga membuat 

jantungnya sering sakit. Lalu saya 

mencoba memberikan pertanyaan seperti 

ini, “kalau bapak menyimpan marah terus, 

siapa yang rugi?, “kalau marahnya masih 

terus dirasakan, siapa yang merasakan 

dampak buruknya?”, “bapak atau dia”. 

Bapak ini lalu diam sejenak dan berkata 

“ya saya mas firman yang rugi,iya-ya 

ngapain disimpan”. Bapak ini pun bisa 

tersenyum, lalu saya ajari kalimat untuk 

memprogram ulang pikirannya, karena 

memprogram ulang pikiran memang 

salah satu tujuan saya membuat metode 

AMC. 

 

Bapak ini pun mencoba melakukan 

pemrograman ulang pikirannya untuk 

persoalan yang lain, tentang bisnis, 

tentang uang, tentang sehatnya, tentang 

istrinya. Dan bapak ini pun semakin 

sumringah, sambil berkata kesaya 

“gampang sekali ya mas, mengubah 

pikiran ini, apalagi mengubah hidup ini, 

selama ini saya keliru memahami tentang 

pikiran, yang katanya harus pejam mata, 

meditasi dsb, wah saya benar-benar 

sadar mas” . Ya, saya gak tahu juga apa 
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niat mereka yang katanya master 

hypnosis dan hypnotherapi yang 

mengatakan memprogram ulang pikiran 

itu susah? atau memang mereka belum 

sampai pemahamannya hehe :) 

 

 

 

Saya baru saja habis memprogram 

ulang aturan routing dari server dikantor 

saya, dan memprogramnya juga 

gampang. Kenapa menjadi gampang? 

Rahasianya,karena saya sudah tahu 

bahasa pemrogramannya dan terbiasa.  

Sama halnya dengan 

pemrograman PIKIRAN anda, hal ini juga 

gampang dan aman saja, hanya anda 

harus tahu dulu bagaimana langkah-

langkah awalnya.  
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Berikut saya berikan tiga 

langkah awal mudah yang harus anda 

lakukan dulu agar mudah 

memprogram ulang PIKIRAN anda. 

Pertama, paham dulu ILMU 

tentang PIKIRAN, kalau anda belum 

paham tentang sesuatu benda maka 

tentu tidak bisa menggunakannya, sama 

halnya dengan PIKIRAN, kalau anda 

belum mengenali benar apa itu PIKIRAN, 

bagaimana bekerjanya, maka tentu 

menjadi susah untuk memprogramnya. 

Karena inilah saya sering mengatakan 

bahwa AMC adalah manual dari PIKIRAN 

manusia.  

Kedua, mengenali program 

mana yang mau diubah, kalau anda 

ingin mengubah isi sebuah file dalam 

laptop anda, maka anda harus tahu kan, 

file mana yang mau diubah, kalau filenya 

tidak tahu lalu apa yang mau diubah. Ya 

kan? sama halnya dengan program 

pikiran, kalau anda tidak mengenali 

program mana yang mau diubah, tentu 

tidak bisa. Sebagai contoh anda ingin 

mengubah program pikiran yang anda 

anggap menghambat memiliki 

penghasilan lebih, tapi anda tidak tahu 

yang mana program yang salah, 

bagaimana mengubahnya? Untuk 

membantu mengenali program dalam 

pikiran seseorang inilah yang membuat 

saya selalu mengatakan bahwa tidak ada 

program jarak jauh untuk Alpha Mind 

Control (AMC), saya butuh bertemu anda, 

sebab dengan bertemu maka anda bisa 

lebih bebas menceritakan program dalam 

pikiran anda. 

Ketiga, mengubahnya dan 

menyetujui, setelah anda memahami 

Ilmu tentang PIKIRAN, lalu mengenali 

program mana yang diubah, maka 
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langkah ketiga adalah mengubahnya dan 

menyetujui program yang baru itu. 

Sehingga program yang baru itu berjalan 

di PIKIRAN anda dan menjadi nyata 

dalam kehidupan anda. 

Ketiga langkah itu simpel dan 

mudah kan? ya memang semudah itu, 

pengalaman teman-teman alumni AMC di 

group facebook, memperlihatkan bahwa 

memang memprogram ulang PIKIRAN itu 

mudah, bahkan saya sering katakan 

semudah membalikkan tangan. Kalau 

bisa mudah, ya sudah ambil yang mudah 

saja, sepakat?  
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Hipnosis 

 

 

 

 

aya sering mendapat pertanyaan 

dari orang yang katanya sudah 

belajar hinotis, "mas kenapa 

saya sering gagal dpalam menghipnotis 

orang". Saya jadi bingung kalau ada 

pertanyaan seperti ini, karena dia sudah 

belajar, tetapi masih mengatakan sering 

gagal, biasanya saya selalu 

menjawabnya "silahkan bertanya kepada 

yang mengajarkan anda". Kenapa saya 

membalas seperti itu, sebab saya tidak 

mengajarkan orang itu sehingga saya 

tidak mengetahui apa persepsi dia 

tentang hipnotis. Sama dengan ketika 

anda membaca tulisan ini lalu bertanya, 

maka tidak mungkin saya menjelaskan 

secara detail, karena tidak bisa hanya 

melalui sms dan telepon saja. Dibutuhkan 

sebuah pemahaman yang benar tentang 

hipnotis sehingga anda menjadi mudah 

menguasainya. Mengerti dan paham 

adalah dua hal yang berbeda. Kalau anda 

yang sudah belajar hipnotis entah 

kesiapa, lalu masih masih  

 

 

 

 

 

 

mengatakan kalau anda gagal 

menghipnotis, maka itu mungkin yang 

mengajarkan ke anda kurang paham 

tentang hipnotis. Sebab ketika anda 

memahami hipnotis yang sebenarnya, 

maka tidak ada kata "gagal" dalam 

menghipnotis seseorang. Lho kok bisa? 

pasti anda bertanya seperti itu. Kata gagal 

dalam menghipnotis muncul karena anda 

masih menganggap bahwa hipnotis itu 

seperti di TV, padahal itu hanya hipnotis 

10% menurut saya. Sebab apa yang ada 

di TV itu hanya semata-mata untuk tujuan 

hiburan, sama halnya dengan acara 

S 

3 Rahasia Menghipnotis Agar 

Selalu Berhasil 
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sulap, atau bahkan sama dengan acara 

sinetron-sinetron. 

Kata gagal dalam menghipnotis 

muncul karena anda mau membuat orang 

seolah-olah tidur seperti ditv. Kalau untuk 

itu anda bisa baca tulisan saya lainnya di 

blog ini untuk lebih memahami tentang 

acara hipnotis di tv itu. 

Seharusnya kata gagal, itu tidak 

ada dalam kamus anda yang sudah 

belajar hipnotis, alau belajarnya ke orang 

yang tepat hehe..kalau belajarnya ke 

orang yang hanya mengerti saja ya 

mungkin masih ada kata gagal. 

 

Ada tiga rahasia agar ada selalu 

berhasil dalam menghipnotis, versi saya 

sebagai pakar di bidang pikiran bawah 

sadar. Saya berusaha mengajak anda 

untuk berpikir bahwa hipnotis itu bukanlah 

sesempit seperti pertunjukan di TV itu. 

Berikut tiga rahasianya yang harus anda 

PAHAMI 

Pertama, Pahami hipnotis dengan 

BENAR 

Rahasia pertama ini, merupakan 

kunci utama, kalau anda masih 

menganggap hipnotis itu seperti tontonan 

di TV maka itu salah besar yang sangat 

fatal. Kalau anda belajar ke sebuah 

tempat pelatihan yang hanya 

mengajarkan sebatas ini, maka itu sama 

saja mempersempit pola pikir anda 

tentang hipnotis. Akibatnya anda selalu 

merasa gagal dalam menghipnotis. 

Hipnotis itu tidak seperti di TV. Anda 

pahami lagi dengan membaca di blog ini 

ya 

Kedua, Pahami kalau Hipnotis itu 

hanya MENGARAHKAN 

Anda hanya mengarahkan orang 

lain saat menghipnotis, "subjek" saya 

sebut subjek sebab memang bukan anda 

yang menghipnotis orang itu tetapi dirinya 

lah yang berperan besar. Bukankah, kata 

"TIDUR" itu adalah kata perintah? artinya 

memang anda , saya hanya sebagai 

pengarah saja, kalau yang diarahkan itu 

tidak mau, maka ya sudah tidak apa2 

hehe..jadi dimana gagalnya? kalau kita 

hanya mengarahkan. 

Ketiga, Pahami kalau Hipnotis itu 

adalah seni KOMUNIKASI 
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Sebagai sebuah seni komunikasi 

maka HIPNOTIS membutuhkan sesuatu 

yang tidak kaku, membutuhkan 

kebiasaan anda dalam berbicara, kalau 

anda masih menganggap HIPNOTIS 

adalah sebuah hasil dari kekuatan mistis 

maka itulah yang membuat gagal, 

hipnotis 100% adalah seni komunikasi, 

hanya memang masuk ke Indonesia 

dianggap sebagai sesuatu yang mistis 

dan aneh. Padahal ya sesuatu yang biasa 

saja, hanya seni komunikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalau anda memahami tiga 

rahasia itu, maka saya yakin anda pasti 

berhenti mengatakan "saya gagal 

menghipnotis", ya mungkin banyak diluar 

saya para pengajar hipnotis yang masih 

berpikiran terlalu sempit seperti itu, 

sehingga saya mulai untuk menjelaskan 

Hipnotis dengan makna sebenarnya. 

Karena Hipnotis adalah sebuah seni 

komunikasi yang asik dan sangat seru 

kalau anda mau benar-benar 

MEMAHAMINYA 

:Firman Pratama: (pakar bawah sadar)  
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Alpha Telepati 

 

 

 

 

eorang 

ibu 

seringkali 

mengalami 

kesulitan saat 

menghadapi anak-

anaknya, bukan 

ibu saja tetapi 

seorang ayah pun 

kadang juga mengalami hal yang sama. 

Banyak orang tua menggunakan langkah 

“keras” untuk mendidik anaknya, tujuan 

melakukan pilihan keras ini adalah agar 

anak patuh dan menurut kepada orang 

tuanya. Ini menurut orang tua yang 

melakukan cara mendidik keras itu hehe. 

Ketika saya memberikan coaching 

kepada banyak orang tua saya 

menemukan sebuah anggapan yang lain. 

Sebenarnya, orang tua melakukan itu 

tujuannya untuk memunculkan sebuah 

persepsi dominan kepada anaknya, 

sebuah persepsi bahwa orang tua itu 

hebat, orang tua itu harus disegani, orang 

tua itu harus dipatuhi, sehingga  

 

 

 

 

 

 

 

muncullah cara-

cara kekerasan. 

Ayo, benar kan 

seperti itu?  

Anda yang 

sudah menjadi 

orang tua, cobalah 

direnungkan. Cara 

kekerasan dan tegas yang berlebihan itu 

hanya ada di pendidikan militer, betul 

kan? Dari seorang komanda kepada anak 

buahnya, seorang jenderal kepada 

prajuritnya. Benar kan? Lalu apakah anda 

ingin membuat anak-anak anda itu 

menjadi prajurit? Menjadi anak buah 

anda? Bukankah putra-putri anda adalah 

buah cinta anda dan pasangan, lalu 

kenapa diberikan kekerasan. Kenapa 

harus dibuat seolah-olah orang tualah 

yang sangat benar? Kalau anda 

memahami tentang PIKIRAN yang saya 

jelaskan dibagian awal buku ini, bahwa 

PIKIRAN anak-anak itu masih sangat 

terbuka di usia muda, dibawah 20 tahun. 

S 
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 Kalau pikirannya sangat terbuka 

tanpa filter, artinya semua yang dilihat, 

yang didengar, yang dirasakan pasti 

langsung masuk dan tersimpan di memori 

pikiran bawah sadarnya. Ketika anda 

bersikap keras kepada anak anda, 

bersikap marah kepada mereka maka 

otomatis itu sama saja anda sedang 

memprogram pikiran putra-putri anda 

untuk keras juga, 

untuk tegas yang 

berlebihan. Dalam 

kata lain, sebnarnya 

anda sedang 

mencetak sebuah 

generasi yang sama 

dengan anda. Benar 

kan? 

Saya paham, 

anda pun melakukan 

kekerasan untuk berniat baik yaitu 

mendidik anak menjadi anak yang baik 

dan bermanfaat. Dan saya juga sangat 

memahami, cara anda mendidik anak-

anak anda pasti terinspirasi dari cara 

orang tua anda dulu mendidik anda, 

mungkin dulu orang tua anda sering 

menerapkan kekerasan dalam mendidik 

anda, memang benar anda sekarang 

menjadi yang anda inginkan. Tetapi, 

bisakah caranya bukan dengan 

kekerasan, melainkan dengan 

kelembutan dan kasih sayang?  

Saya analogikan ketika anda 

mengendarai mobil ingin pergi ke kota 

Malang dari Surabaya. Tentu banyak 

jalan kan, ada jalan yang rusak-rusak, ada 

jalan biasa, ada juga jalan tol. Jalan mana 

yang anda pilih? Tentu jalan yang enak, 

jalan yang nyaman dan jalan yang penuh 

kenikmatan, kan tujuannya juga sama 

yaitu kota Malang. Benar kan? Bolehkah 

anda memilih jalan 

yang rusak-rusak 

penuh batu dan 

penuh lubang? Boleh 

saja, itu kan hak anda 

untuk memilih jalan, 

mobil juga mobil 

anda, mau anda 

lewatkan jalan yang 

keras, jalan yang 

rusak ya itu hak 

anda. Kalau 

tujuannya sama-sama ke Malang dan ada 

jalan yang penuh dengan ketenangan, 

jalan yang nyaman, jalan yang enak, jalan 

yang lebih indah, kenapa kita 

menggunakan jalan yang rusak tadi? Ayo 

coba direnungkan ya.. 

Sama juga dalam mendidik anak 

anda, dalam membimbing putra-putri 

anda yang menurut anda adalah buah 

cinta anda dan pasangan. Ibaratkan anak 

anda adalah mobil tadi, mau anda bawa 

ke jalan yang rusak, mau anda bawa ke 
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jalan yang enak itu sepenuhnya ada di 

tangan anda sebagai orang tua. Tuhan 

mengisyaratkan bahwa anak-anak itu 

seperti kertas putih yang kosong, orang 

tuanyalah yang memberikan warna 

kepada kertas itu. Kalau anda mencoret 

kertas itu dengan tulisan kekerasan, 

kemarahan maka yang terjadi ya seperti 

itulah anak anda nanti. Orang tua anda 

dulu boleh melakukan itu kepada anda, 

karena mereka belum memahami ilmu 

Alpha Telepati, hehe..tapi kalau sekarang 

anda sudah tahu ilmunya yang harusnya 

mulai mengubah cara mendidik buah hati 

anda. Apakah anda tega, anak anda 

mendapat perlakuan yang sama seperti 

yang anda dapatkan dulu dari orang tua 

anda? Tentu tidak kan, jadi ikhlaskan 

perlakukan orang tua anda kepada anda 

dulu, yang penuh dengan kekerasan, 

penuh dengan kemarahan, karena 

mereka belum tahu. 

Tulisan diatas merupakan kondisi 

umum yang terjadi di kalangan orang tua, 

pengalaman saya dalam memberikan 

konseling kepada orang tua, banyak 

mereka yang mengeluhkan tentang sikap 

anak-anaknya yang bandel, alias tidak 

menurut apa yang diucapkan, apa yang 

diperintahkan oleh mereka para orang 

tua. Saya sering bertemu dengan ibu-ibu 

yang mengeluh karena harus menasehati 

anaknya sambil teriak, sambil marah-

marah karena anaknya susah untuk 

dinasehati, karena mengalami masalah 

seperti itu maka ibu-ibu banyak yang 

mengikuti workshop AMC.  

Ada sebuah pengalaman yang 

pernah diceritakan seorang ibu kepada 

saya setelah beliau menerapkan teknik 

Alpha Telepati kepada anaknya. Sebut 

saja ibu R, dia menghubungi saya setelah 

hari kelima dari mengikuti workshop 

Alpha Mind Control. “mas firman, ini saya 

bu R saya hanya bisa bersyukur mas. 

Anak pertama saya yang selama ini susah 

saya suruh shalat bahkan saya harus 

membentak, marah bahkan pernah saya 

pukuli hanya untuk shalat, sudah dua hari 

ini dia seregep (red:rajin) untuk shalat. 

Setiap mendengar adzan, dia langsung 

shalat bahkan saya tidak lagi 

menyuruhnya. Saya sendiri bingung, 

ternyata begitu efektif ya dengan metode 

Alpha Telepati ini, saya melakukannya 

sehabis shalat tahajud mas dan ya itu 

hasilnya anak saya sekarang berubah, 

seperti yang mas sarankan bahwa saya 

tidak usah bertanya alasannya tapi harus 

saya penuhi janji yang sudah saya buat 

dalam kalimat alpha telepati. Bener-bener 

ajaib ya mas” 

Anda mungkin mengalami kondisi 

yang sama dengan ibu R ini, yang sering 

memaksa anaknya untuk shalat, bahkan 

harus dipukuli, dan juga dibentak-bentak. 
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Saya yakin anda melakukan cara seperti 

itu karena anda tidak memiliki 

pengetahuan tentang metode lain, dan itu 

bukanlah sebuah kesalahan. Melainkan 

ketidaktahuan anda, karena selama ini 

yang anda pahami, yang anda ketahui 

adalah cara seperti itu, cara yang keras 

dalam mendidik anak. Mungkin itu juga 

yang dulu anda alami bersama orang tua 

anda, ya kan?hehe.. Ya sama juga 

dengan anda, orang tua anda itu tidak 

tahu cara lain. Nah, karena anda 

sekarang sudah tahu metode lain yang 

lebih baik, yang lebih lembut untuk 

mendidik anak, maka salah jika anda 

tetap menggunakan metode yang lama. 

Saatnya anda mau memutus rantai cara 

mengendalikan anak dengan kekerasaan 

itu, tapi mulailah untuk menggunakan 

kekuatan hati anda, kekuatan pikiran 

bawah sadar anda.  

Anda sebagai orang tua berperan 

besar dalam mendidik anak anda. 

Kenapa? Ya karena anak-anak masih 

dalam kondisi dimana Pikiran Bawah 

Sadarnya masih secara penuh terbuka, 

sehingga apapun yang diterima oleh anak 

langsung diterima oleh anak. Apapun 

informasinya yang dilihat secara lansung 

dengan mata, yang didengar melalui 

telinga dan dirasakan melalui perasaanya 

langsung diterima menjadi sebuah 

kebenaran bagi seorang anak. Sehingga 

sangat besar manfaatnya bagi anda 

sebagai orang tua untuk mempelajari cara 

kerja dari pikiran anda, sehingga anda 

bisa mengontrol pikiran anak anda dan 

memaksimalkannya untuk kebaikan anak 

itu sendiri. 

Sebagai contoh, ada anak berusia 

5tahun di Jakarta, namanya F yang 

meninggal dunia karena melompat dari 

lantai lima apartementnya, menurut 

ibunya anak ini sudah beberapa hari 

selalu menirukan berbagai gaya dari 

superhero yang ditontonya, spiderman, 

iron-man dan captain America. Ketika 

ibunya sedang tidak memperhatikan 

maka anak ini dengan gaya spiderman 

langsung melompat ke luar pembatas 

pagar apartemennya dan akhirnya jatuh 

lalu meninggal. Kenapa anak ini mau 

meloncat? Tentu karena dia merasa 

bahwa dirinya seperti spiderman yang 

memiliki kekuatan hebat sehingga ketika 

melompat maka bisa menempel di 

dinding. Atau, bagi anda yang sudah 

melihat film spiderman 2, ada adegan di 

akhir film ini yang memperlihatkan 

seorang anak yang berani melawan 

musuh robot raksasa, lalu karena 

keberaniannya membuat spiderman 

datang untuk menolong. Ketika adegan ini 

masuk ke pikiran bawah sadar seorang 

anak tanpa ada bimbingan orang tua 

maka ya langsung saja terekam, “kalau 
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saya ingin ketemu spiderman maka saya 

harus melakukan aksi yang 

membahayakan” 

Mungkin ini juga yang ada dalam 

pikiran F, bocah lima tahun tadi yang 

melompat, lantas siapa yang 

salah?anaknya?atau filmnya? Yang jelas 

kesalahan ada dikita sebagai orang tua, 

sebab mereka adalah anak-anak kita, 

artinya peran orang tua sangat besar 

dalam membentuk karakter bahkan 

kecerdasan seorang anak. Dalam kelas 

AMC saya menjelaskan bahwa faktanya 

pikiran seseorang itu mulai bekerja sejak 

adanya kepala dan sejak itulah pikiran 

mulai bekerja menerima informasi, kapan 

seorang manusia memiliki kepala? 

Jawabnnya adalah didalam kandungan, 

benar kan? Kalau anda menjawab sejak 

lahir, anda manusia aneh hehe.. 

Karena mulai menerima informasi 

sejak dalam kandungan, maka informasi 

yang sering diterima seorang manusia 

adalah dari ibunya, dari wanita yang 

mengandungnya.Bukankah selama 

dalam kandungan ibu, kita terhubung 

dengan placenta atau talipusar ibu?  

Hubungan emosional seorang ibu 

dengan anaknya adalah hubungan 

emosional yang terkuat, dan hubungan 

emosional sama dengan perasaan yang 

dalam telepati disebut “pathos”. Karena 

perasaan seorang ibu kepada anaknya 

sangat kuat, maka ini adalah modal utama 

yang sangat bagus dalam melakukan 

alpha telepati untuk mengendalikan buah 

hati, untuk mengendalikan anak-anak.  

Dan mulai saya memperkenalkan 

metode Alpha Telepati, ketika seorang ibu 

yang melakukannya kepada anaknya, 

100% berhasil, bahkan menarik anak 

yang pergi karena marah sudah hampir 

90 hari juga bisa kembali. Kekuatan 

hubungan emosional yang kuat dari 

seorang ibu ketika memikirkan anak yang 

dicintainya adalah sumber kekuatan dari 

Alpha Telepati untuk mempengaruhi 

seorang anak. Bahkan dikatakan bahwa 

doa Ibu adalah yang lebih senang 

dikabulkan oleh Tuhan. Ingatlah ibumu..:) 
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Hipnoterapi 

 

 

 

 

ernah melihat seseorang yang 

sering menggigit kukunya?  

mungkin teman anda, sahabat 

atau mungkin 

diri anda 

sendiri. 

Apakah 

menggigit 

kuku itu 

adalah 

sebuah 

kebiasaan 

yang negatif? ya itu tergantung anda sih, 

kalau jari-jari kukunya sebelum digigit itu 

sudah bersih sih oke aja kan, tetapi kalau 

jari-jarinya kotor lalu anda gigit ya 

otomatis semua kumannya masuk ke 

dalam tubuh anda, benar kan? wah bisa 

jadi penyakit. Kebiasaan menggigit kuku 

sebenarnya akibat masalah dari pikiran 

seseorang.  Dulu waktu masih SD saya 

punya seorang teman yang sering kali 

menggigit kukunya, bahkan sampai SMP 

dia selalu menggigit kuku, ngga tahu  

 

 

 

 

 

 

kalau sekarang. Saya pernah bertanya 

dulu, kenapa sering gigit kuku. Teman 

saya ini menjawab, “karena nyaman aja 

pas gigit kuku” 

Kenapa saya 

membahas 

tentang gigit 

kuku? karena 

ada sebagian 

orang yang 

menganggap 

kebiasaannya menggigit kuku itu masalah 

besar baginya. Saya tahun 2014 ini sudah 

menemui 4 klien yang merasa masalah 

saat menggigit kuku. Teringat,saya 

kedatangan seorang klien yang mengeluh 

karena susah menghentikan kebiasaan 

menggigit kukunya, kebetulan klien saya 

ini seorang yg berpengaruh di tempat 

kerjanya. Saya melihat jarinya itu aneh, 

kukunya sampai habis, dan terlihat daging 

jarinya. Hii..:) 

P 
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Dan, kebiasaan ini sering muncul 

saat orang ini memimpin anak 

buahnya tentu ini yang membuat orang ini 

merasa malu, karena didepan anak 

buanya sering tanpa sadari tiba-tiba 

menggigit kuku. 

 

Dalam setiap sesi konseling, saya 

selalu mengajak ngobrol klien untuk 

mengetahui secara pasti apa yang 

mengakibatkan dia melakukan sesuatu 

yang dianggap tidak nyaman. Dengan 

mengetahui penyebab utama ini, maka 

saya selalu memunculkan kesadaran 

untuk setiap klien melakukan perubahan 

sendiri dalam pikirannya. 

Seperti saya katakan diawal, 

bahwa menggigit kuku adalah sebuah 

perilaku yang terjadi karena ada masalah, 

mengapa masalah?sebab hampir klien 

saya yang mengalami masalah ini, selalu 

mengatakan bahwa dengan menggigit 

kuku menimbulkan rasa nyaman. Kalau 

rasa nyaman, maka itu artinya menggigit 

kuku merupakan pelarian dari sebuah 

kondisi yang tidak nyaman, benar kan? 

Sama seperti kasus klien yang 

saya bahas diatas, akhirnya saya 

menemukan penyebab masalahnya, yaitu 

saat masih kecil usia 10 tahun, sering 

dimarahi bapaknya, lalu sembunyi di 

kamar, dibawah tempat tidur, dan untuk 

menutup mulutnya dari suara, maka 

digigitlah jarinya, lalu mulai deh menggigit 

kukunya, dan perilaku ini menimbulkan 

rasa nyaman. 

 

Karena rasa nyaman itulah maka 

muncul sebuah kecanduan yang tertanam 

di pikiran bawah sadar orang ini, kalau dia 

sedang dalam kondisi yang tegang, 

kondisi stres maka pelarian untuk 

membuat nyaman adalah dengan 

menggigit jari. Dan itu menjadi kebiasaan. 

Nah program dalam pikiran inilah yang 

harus dimodifikasi. 
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Kalau anda mengalami masalah 

sama seperti ini, solusinya ada dua hal 

yaitu,    

yang pertama,munculkan 

kesadaran dalam diri anda, bahwa ada 

cara lain untuk mendapatkan rasa 

nyaman, selain menggigit jari. Bisa 

dengan minum air putih, bisa dengan 

menggenggam tangan dan masih banyak 

lainya. 

Yang kedua, sadarilah bahwa 

melakukan kebiasaan menggigit jari 

adalah kebiasaan yang merugikan anda, 

sadari ini kalau anda mau mengubah 

kebiasaan itu. Coba anda ingat, berapa 

hal negatif yang anda rasakan selama 

sering melakukan kebiasaan menggigit 

jari itu, apakah menggigit jari itu 

menguntungkan? atau merugikan? 

Ketika dua kesadaran itu anda 

munculkan maka saat itulah anda muai 

bisa memgatur waktu yang pas 

untuk untuk menggigit kuku anda, coba 

deh..bukankah anda terlihat lebih hebat 

saat anda berhenti untuk menggigit jari?  
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Inspirasi Tokoh 

 

 

 

harles Goodyear lahir di New 

Haven pada tanggal 29 

Desember 1800. Dia seorang 

berkebangsaan Amerika Serikat yang 

menemukan cara vulkanisasi karet 

pada tahun 1839. Ia kemudian 

mempatenkan penemuannya itu pada 

tahun 1844. Pada mulanya Charles 

Goodyear adalah seorang mantan 

pedagang yang bangkrut dan sempat 

dipenjara akibat terlilit utang. Pada 

tahun 

1830 

dunia 

sedang 

mengalami demam karet dan Charles 

Goodyear pun tertarik menggeluti dunia 

karet. 

Charles Goodyear seorang pria 

berkebangsaan Amerika Serikat yang 

berhasil menemukan metode vulkanisasi 

karet pada tahun 1839. Charles Goodyear 

lahir di New Haven pada tanggal 29 

Desember 1800 dari pasangan Amasa 

Goodyear dengan istrinya Cynthia 

Bateman. Pada mulanya Charles  

 

 

 

 

Goodyear berprofesi sebagai seorang 

pengusaha. Namun usaha yang dia 

bangun mengalami kebangkrutan bahkan 

dirinya sempat dipenjara akibat terlilit 

hutang. Pada tahun 1830, saat dunia 

sedang memfokuskan perhatiannya pada 

karet, Goodyear pun tak ingin ketinggalan 

untuk turut menggeluti dunia karet. Kala 

itu, bahan karet memang bagus tetapi 

bahan tersebut berbau tidak sedap, 

mengeras saat dingin dan terlalu lengket 

ketika 

hangat 

sehingga tampak tidak bisa digunakan 

secara praktis. Melihat hal ini, Goodyear 

kembali mendirikan perusahaan dan 

berusaha keras untuk mengolah karet 

menjadi bahan yang berguna. Selama 

tujuh tahun awal perusahaannya berdiri, 

dia mencoba mengolah bahan karet 

dengan magnesium oksida, tepung 

perunggu, asam nitrat dan kapur perekat, 

namun tetap tak hasil.  

Pada tahun 1839, secara 

kebetulan Goodyear menemukan cara 

C 
Good Year 
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vulkanisasi karet. Metode ini tidak 

sengaja dia temukan saat membersihkan 

kedua tangannya dari lumuran bubuk, 

yang terdiri atas campuran karet dan 

belerang. Bubuk itu kemudian terjatuh 

dan masuk ke dalam sebuah tungku di 

atas api. Karet yang akhirnya meleleh 

ternyata bereaksi dengan bahan 

belerang. Kedua campuran ini kemudian 

menjadi suatu bahan yang memiliki 

karakter seperti kulit yang elastis. Inilah 

pertama kali karet vulkanisir atau ban 

karet tercipta. Pada tahun 1844, 

Goodyear memperoleh hak paten atas 

penemuannya ini. 

Selain menemukan cara 

vulkanisasi karet, Goodyear juga berhasil 

menemukan karet tahan cuaca. Hal ini 

semakin membuatnya terobsesi untuk 

membuat segala perabot berbahan dasar 

karet dan mematenkannya. Namun 

sayang, paten yang diimpikan oleh 

Goodyear terlebih dulu telah dimiliki oleh 

seorang pionir karet asal Inggris bernama 

Thomas Hancock. Goodyear yang 

mengetahui kalau metode vulkanisir yang 

digunakan oleh Thomas Hancock 

terinspirasi dari contoh karet tahan cuaca 

ciptaannya berusaha untuk melawan 

lewat jalur hukum, tapi akhirnya dia kalah 

dan kemudian kehilangan paten di negara 

Perancis. Tak hanya itu, royaltinya pun 

dibatalkan. Goodyear meninggal pada 

tanggal 1 Juli 1860 saat bepergian untuk 

melihat putrinya yang sedang sekarat. 

Setelah tiba di New York, dia mendapat 

kabar bahwa putrinya sudah meninggal. 

Goodyear yang shock mendengar berita 

ini lalu pingsan dan dibawa ke Fifth 

Avenue Hotel, New York City. Tak lama 

kemudian dia meninggal dunia. Charles 

Goodyear dimakamkan di Grove Street 

Cemetery, New Haven. Pada tahun 1898, 

hampir empat dekade setelah 

kematiannya, The Goodyear Tire & 

Rubber Company didirikan dan diberi 

nama Goodyear oleh Frank Seiberling. 

Pada tanggal 8 Februari 1976, Goodyear 

menjadi salah satu diantara enam orang 

yang dipilih dalam National Invent 

Bahan karet memang bagus tetapi 

bahan tersebut berbau busuk yang sangit, 

mengeras saat dingin dan terlalu lengket 

ketika hangat dan nampak tidak bisa 

dipergunakan untuk tujuan-tujuan praktis. 

Charles Goodyear mendirikan 

perusahaannya dan berusaha keras 

untuk menjadikannya bahan berguna. 

Sebelumnya selama tujuh tahun, ia 

mencoba mengolah bahan karet dengan 

magnesium oksida, tepung perunggu, 

asam nitrat dan kapur perekat, namun 

tetap tanpa hasil. 

Di suatu hari yang penuh 

keberuntungan di tahun 1839, ia 

membersihkan kedua tangannya dari 
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lumuran bubuk, yang terdiri atas 

campuran karet dan belerang. Bubuk itu 

terjatuh dan masuk ke dalam sebuah 

tungku di atas api. Ketika karet meleleh, 

ternyata bereaksi dengan bahan 

belerangnya dan menemukan bahwa 

bahan itu berubah memiliki karakter bagai 

kulit yang elastis. Inilah pertama kali karet 

vulkanisir atau ban karet tercipta. 

 

Goodyear pun berhasil menemukan 

karet tahan cuaca. Kemudian ia pun 

terobsesi untuk membuat beragam 

barang dari bahan material buatannya 

dan mematenkan 

ciptaanya itu. Niat langkah Goodyear 

mempatenkan temuannya itu didahului 

oleh pionir karet asal Inggris bernama 

Thomas Hancock yang ironisnya metode 

vulkanisir yang digunakanya diinspirasi 

dari contoh karet tahan cuaca ciptaan 

Goodyear. Ia pun mencoba melawan 

lewat jalur hukum, tapi akhirnya kalah dan 

kemudian kehilangan paten Prancis 

miliknya, dan tak hanya itu, royaltinya pun 

dibatalkan. 

Goodyear Tire and Rubber 

Company didirikan pada tahun 1898 oleh 

Frank Seiberling yang merupakan 

produsen ban dan karet ketiga terbesar di 

dunia setelah Michelin dan Bridgestone. 

Perusahaan yang bermarkas di Ohio, 

Amerika Serikat ini memproduksi ban 

untuk mobil, pesawat terbang, dan mesin 

berat. Walaupun tidak memiliki hubungan, 

nama perusahaan ini diambil sebagai 

penghargaan terhadap Charles 

Goodyear yang menciptakan 

vulkanisasi karet pada tahun 1839. 

 

Pada Agustus 1824, Goodyear menikahi 

Clarissa Beecher dan mereka dikaruniai 

7 orang anak, salah satunya adalah 

William Henry Goodyear. Charles 

Goodyear meninggal di New York pada 

tanggal 1 Juli 1860 dengan 

meninggalkan hutang sebesar USD 

200.000. Namun akhirnya pengorbanan 

dan kerja keras Goodyear tidak sia-sia, 

karena keluarganya bisa menikmati itu 

semua melalui akumulasi royalti 

temuanya itu, dan yang lebih berarti lagi, 

namanya telah terpatri sebagai perintis 

industri karet modern dunia. 
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Motivasi 

 

 

 

 

 

adang, kita terlalu fokus mencari 

kebahagiaan diri sendiri. Kita 

lupa bahwa ada orang lain yang 

bisa diajak berbagi agar kebahagiaan itu 

lebih punya arti. Orang asing yang kamu 

temui di jalan, rekan, teman, pasangan, 

keluarga; mereka semua berhak 

merayakan hidup yang bahagia 

bersamamu. 

Apakah kamu sudah puas dengan 

kebahagiaanmu sendiri, atau kamu lebih 

bahagia jika bisa berbagi? Berikut adalah 

cara-cara sederhana berbagi 

kebahagiaan dengan sekitarmu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Memesankan Secangkir Kopi 

untuk Seorang Kawan 

Teman atau kawan tentu punya peran 

penting dalam hidupmu. Mereka yang 

mendukung dan mendampingimu baik 

saat senang maupun melewati 

kesusahan. Saat pergi jalan-jalan atau 

sekadar nongkrong bersama, jangan 

merasa keberatan untuk sesekali 

mentraktir temanmu. Secangkir kopi bisa 

jadi wujud ucapan terima kasih untuk 

kehadirannya selama ini di sisimu. 

K 
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2. Kamu Wajib Mendengarkan 

Lawan Bicaramu Baik-Baik 

 

Menjadi pendengar yang baik mungkin 

bukan perkara mudah. Saat seorang 

teman sedang berbagi masalah misalnya, 

kita seringkali tak baik-baik 

memperhatikan. Padahal, rasa simpati 

dan sikap empatimu adalah yang dia 

butuhkan. Kadang, dia tak perlu pendapat 

atau saran, tapi sekadar kehadiranmu 

yang mau tulus mendengar. 

3. Tulis dan Kirimkan Surat Pada 

Sahabat Lamamu 

 

Kemajuan teknologi memudahkan kita 

untuk terkoneksi dengan orang lain. 

Telepon, SMS, surel, media sosial: 

berbagai sarana untuk bertegur sapa atau 

berkirim pesan secara tak langsung 

dengan teman. Tapi, cobalah sesekali 

menikmati romantisme masa lalu dengan 

kembali menulis surat. Sebuah surat 

dengan tulisan tangan untuk seorang 

sahabat akan membuatnya merasa 

begitu berarti dan dihargai. 

4. Di Sela-Sela Rutinitas dan 

Kesibukan, Luangkan Waktu 

untuk Bertemu Teman-Temanmu 

 

Diantara kesibukan dan rutinitas harian, 

sudahkan kamu meluangkan waktu untuk 

teman-temanmu? Yup, jalinan 

pertemanan memang layak dijaga agar 

hubungan tetap tetap baik-baik saja. 

Salah satu caranya dengan rutin 

mengagendakan pertemuan dengan 

teman-temanmu. Dalam seminggu, 

setidaknya kamu meluangkan akhir 

pekan untuk dihabiskan bersama mereka. 
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5. Tak Ada yang Salah dengan 

Mengucap Salam Pada Orang 

Asing yang Kamu Temui di 

Tempat Umum 

 

Selain membuat dirimu sendiri bahagia, 

sikap ramahmu sudah pasti akan 

membuat orang lain merasa senang. 

Jangan pernah merasa enggan 

mengucap salam atau memulai obrolan 

dengan mereka; seseorang yang duduk di 

sampingmu saat di bus kota atau dia yang 

menunggu di halte bersamamu. Jadilah 

pribadi yang lebih hangat mulai dari hal-

hal sederhana yang bisa jadi sangat 

mudah dilakukan.  

6. Bantuanmu Pasti Bermanfaat 

Bagi Mereka yang Sedang 

Kesusahan 

 

Selalu ada kesempatan untuk berbuat 

baik, salah satunya dengan mengirim 

bantuan pada mereka yang sedang 

ditimpa kesulitan. Mulailah dengan yang 

paling dekat dengan daerah tempat 

tinggalmu. Apakah tetangga di kanan kiri 

rumahmu bisa makan dengan layak 

setiap harinya? Adakah yang kamu punya 

di rumahmu dengan berlebih bisa kamu 

bagikan pada mereka? 

7. Ilmumu Akan Lebih Berguna 

Jika Ditularkan Pada Orang Lain 

 

Ilmu dan skill yang kamu miliki selayaknya 

tak harus dinikmati sendiri. Ilmumu akan 

lebih bermanfaat jika bisa dibagikan atau 
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ditularkan pada orang lain. Jangan 

pernah enggan berbagi, apalagi jika ilmu 

atau skill yang kamu ajarkan bisa 

menjadikan hidup orang lain menjadi lebih 

baik. 

8. Sesekali, Kunjungi Mereka 

yang Menikmati Masa Tuanya di 

Panti Werdha 

 

Menikmati waktu luang untuk jalan-jalan 

ke mall atau berlibur bisa jadi cara 

bersenang-senang yang terlalu 

mainstream. Cobalah melakukan 

kegiatan yang membuatmu merasa lebih 

berguna sebagai manusia, pergi ke panti 

werdha misalnya. Bertemu dan berbagi 

dengan mereka yang sudah lanjut usia 

bisa jadi pengingat bahwa waktu hidupmu 

sepatutnya bisa dimanfaatkan baik-baik. 

9. Tak Ada Salahnya Bersedekah 

Pada Mereka yang Membutuhkan 

 

Memberi atau bersedekah layaknya jadi 

kewajiban yang tak boleh kamu lupakan. 

Menyisihkan uang recehan untuk 

diberikan pada mereka yang hidupnya tak 

cukup beruntung adalah cara bijaksana 

untuk menyukuri segala kelebihan yang 

sudah kamu punya. 

10. Tawarkan Pelukan Pada 

Teman yang Dilanda Kesulitan 

 

Saat seorang teman sedang tertimpa 

musibah, tawarkan pelukan untuknya. 

Sebuah pelukan adalah wujud empatimu 

pada kondisi buruk yang sedang 

dialaminya. Pelukan yang kamu berikan 

dengan tulus bisa jadi yang 
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menguatkannya saat harus melewati 

masa-masa sulit. 

11. Kamu Wajib Mengulurkan 

Bantuan Pada Mereka yang 

Terlantar Di Jalanan 

 

Kamu mungkin sering menemui hewan-

hewan peliharaan yang terlantar. Anak 

kucing yang dibuang pemiliknya, atau 

anjing tua yang dianggap sudah tak lagi 

menarik untuk dipelihara. Mereka di 

buang di tempat sampah atau 

ditinggalkan begitu saja di jalanan. 

Kamu layak menunjukkan kepedulian 

pada mereka. Pelihara mereka atau 

tawarkan pada teman atau saudaramu 

yang memang gemar memelihara 

binatang, atau bisa juga diberikan ke 

tempat-tempat penampungan hewan. 

Yang pasti, langkah kecil yang kamu 

lakukan adalah kebaikan yang bisa 

menyelamatkan mereka. 

12. Ucapkan Terima Kasih untuk 

Segala Berkah yang Kamu Dapat 

Setiap Harinya 

 

Segala kebaikan yang kamu dapat setiap 

harinya pantas disyukuri. Saat bangun 

pagi atau ketika akan tidur, ucapkan 

terima kasih pada semesta yang 

memberimu kehidupan. Ucapkan terima 

kasih pula untuk dirimu sendiri yang 

setiap harinya mau berjuang demi 

menjadi manusia yang lebih baik. 

13. Saat Tak Tinggal Serumah 

dengan Orang Tuamu, Sering-

Seringlah Menelepon dan 

Bertukar Kabar 
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Orang tua jelas punya peranan penting 

dalam hidupmu. Hubungan dengan 

mereka pun layak kamu jaga agar tetap 

erat dan hangat. Saat tinggal berjauhan 

misalnya, jangan lupa untuk sering-sering 

menelepon untuk sekadar bertanya 

kabar. Apakah mereka diberi kesehatan 

dan berbahagia? Tunjukkan bahwa kamu 

memang peduli dan menghargai jasa-jasa 

mereka yang membesarkanmu hingga 

sekarang.  

14. Kamu Bisa Berbagi Bekal 

Makan dengan Siapa Saja, 

Termasuk Mereka yang Tak 

Kamu Kenal dengan Baik 

 

Berbuat baik tak harus dilakukan pada 

keluarga atau teman saja. Mereka yang 

tak benar-benar kamu kenal pun layak 

mendapatkan kebaikan darimu. Saat 

membuat bekal makan siang untuk 

dibawa ke kantor, kamu mungkin 

mengiangat juru parkir atau satpam 

kantormu. Jadi, tak ada salahnya jika 

kamu memasak lebih banyak agar bisa 

berbagi dengan mereka ‘kan? 

15. Dengarkan Saat Orang Lain 

Mengutarakan Pendapatnya 

 

Sekali lagi, belajarlah jadi pendengar 

yang baik. Bahwa kamu punya 

kesempatan untuk bicara, pun kewajiban 

untuk mendengar. Saat rapat di kantor 

misalnya, bijaksanalah mendengar 

pendapat dari rekan-rekan kerjamu. 

Bahkan saat pendapat mereka 

berseberangan denganmu pun, kamu 

layak bersikap bijaksana. 

16. Jangan Enggan Berbagi 

dengan Rekan-Rekan Kerjamu 
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Salah satu cara mengusir lelah dan bosan 

saat dikantor adalah dengan menikmati 

camilan. Kamu mungkin terbiasa 

membawa makanan dari rumah atau 

sengaja mampir membeli di supermarket 

dekat kantor. Tapi, sudahkan kamu 

berbagi dengan rekan-rekan kerja yang 

duduk bersebelahan denganmu? 

Tawarkan yang kamu punya dan 

berbagilah agar hidupmu lebih bahagia. 

17. Ungkapkan dan Tuliskan 

Perasaanmu yang Tulus Pada 

Pasangan 

 

Sebuah catatan perasaan yang khusus 

kamu tuliskan untuk pasangan bisa jadi 

caramu menghargai hubungan kalian. 

Pasangan yang membacanya akan 

merasa bahagia lantaran menghargai 

kejujuranmu dalam mengungkapkan 

perasaan. Langkah sederhana ini juga 

pasti akan mempererat hubungan yang 

kalian jalin. 

18. Sepulang dari Kantor, 

Secangkir Teh Hangat Buatanmu 

Bisa Jadi Penawar Lelah Bagi 

Ayahmu 

 

Ayahmu mungkin melewatkan hari yang 

buruk di kantor; banyak pekerjaan, 

menghadapi klien yang menyebalkan, 

atau menangani bawahannya yang 

malas. Secangkir teh hangat yang kamu 

siapkan untuk menyambutnya sepulang 

kerja sudah pasti membuatnya merasa 

jauh lebih baik. 
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19. Teman-Teman Lamamu Tak 

Layak Dilupakan, Temukan 

Mereka dan Kembali Jalin 

Pertemanan yang Hangat 

 

Masih ingatkan kamu pada teman-teman 

lamamu? Dia yang dulu teman sebangku 

denganmu saat sekolah, atau dia yang 

jadi teman bermainmu saat masih kanak-

kanak. Meski sudah lama tak saling 

menyapa, tak ada salahnya untuk kembali 

menghubungi mereka, ‘kan? 

 

 

 

 

 

20. Jangan Enggan Membacakan 

Buku Cerita untuk Adik atau 

Anak-Anakmu Kelak 

 

Membacakan buku cerita mungkin jadi 

kegiatan yang tak lagi populer. Anak-anak 

tak lagi terbiasa mendengarkan dongeng 

lantaran sudah cukup dihibur oleh gadget 

dan televisi. Tapi, percayalah bahwa 

kegiatan membacakan buku cerita adalah 

cara sederhana menunjukkan rasa cinta 

pada anak-anak. Kelak saat dewasa, 

mereka akan tumbuh jadi pribadi yang 

hangat dan mudah berbagi cinta dengan 

sekitarnya. 

Berbagi kebahagiaan adalah cara 

sederhana untuk menjadikan dunia ini 

lebih baik. Mari memulai dari diri kita 

sendiri; mulai berbagi bahagia lewat cara-

cara yang sederhana. Selamat 

merayakan kehidupan, ya! 
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Metaphore 

 

 

kan hiu dan ikan lumba-lumba 

mempunyai perangai yang berbeda, 

namun mereka tetap bersahabat. Ikan 

hiu dikenal mempunyai sifat serakah, 

ganas, dan kejam. Berlawanan dengan 

sifat ikan lumba-lumba yang penyabar 

dan bijak. Walaupun demikian mereka 

selalu bersama bila mencari makan. 

Suatu 

hari, mereka 

beriringan 

mencari makan 

di lautan yang 

dalam. Ikan 

lumba-lumba 

senang 

memangsa ikan-

ikan yang kecil, 

sedangkan ikan 

hiu lebih suka 

memangsa ikan-

ikan yang besar. Ikan hiu mempunyai 

nafsu makan yang luar biasa. 

Walaupun telah mendapat ikan 

yang besar sekalipun, kadang ikan hiu 

masih suka menangkap mangsa yang  

 

 

 

 

lain. Bahkan seringkali ikan hiu tidak 

menghabiskan mangsanya, karena 

perutnya sudah tidak muat lagi untuk 

menampung. 

Ketika sampai di sebuah tempat, 

mereka segera mengejar-ngejar mangsa 

yang berada di sekitarnya. Ikan hiu 

dengan buasnya melahap ikan-ikan yang 

besar, sedang 

ikan lumba-

lumba hanya 

memangsa ikan-

ikan kecil yang 

berada di 

dekatnya. Ikan 

lumba-lumba 

memang tidak 

berminat 

memakan ikan-

ikan yang besar, 

walaupun 

sebenarnya mudah didapat. 

Tanpa sepengetahuan ikan hiu 

dan ikan lumba-lumba, tiba-tiba saja 

sebuah perahu nelayan berada tepat di 

atas mereka. Di atas perahu itu nampak 

I 

Halaman 34 



` 

dua orang nelayan yang akan menjaring 

ikan. Tidak lama kemudian, kedua 

nelayan menebarkan jaring-jaring 

perangkapnya. 

Ikan hiu yang sedang memangsa 

ikan, terkejut melihat jaring-jaring yang 

ditebarkan nelayan itu. Namun dengan 

gerak cepat, ikan hiu dapat melesat dan 

menghindari jaring-jaring itu. 

“Awas lumba-lumba! Ada jaring 

perangkap!” teriak ikan hiu 

memperingatkan ikan lumba-lumba. 

Tetapi sayang, karena gerakan ikan 

lumba-lumba tidak cepat, ia 

terperangkap. 

“Tolong aku hiu! Aku 

terperangkap!” jerit ikan lumba-lumba 

meminta bantuan. 

Ikan hiu mencoba memberikan 

pertolongan. Dengan gigi-giginya yang 

tajam ia berusaha memutuskan tali jaring-

jaring perangkap itu. Tetapi usahanya sia-

sia, karena kedua nelayan itu segera 

menarik jaring perangkapnya. 

 

Saat menarik hasil tangkapannya, 

kedua nelayan itu merasa keberatan. 

Dengan sekuat tenaga perlahan-lahan 

hasil tangkapan itu dapat ditarik.  

“Tampaknya hasil tangkapan kita 

banyak sekali hari ini!” ucap salah 

seorang nelayan dengan raut wajah 

gembira. “Ya, kelihatannya begitu. 

Beratnya dua kali lipat dari biasanya!” ujar 

nelayan yang satunya lagi. Lihat! Ada ikan 

yang besar sekali!” teriak salah seorang 

nelayan begitu melihat hasil 

tangkapannya di permukaan air.  

“Pantas saja berat sekali!” seru nelayan 

yang satunya lagi. Kemudian mereka 

mengangkat hasil tangkapannya itu ke 

atas perahu.”Akan kita apakan ikan yang 

besar ini?” tanya nelayan itu. 

“Sebaiknya kita jual saja bersama 

dengan ikan-ikan yang lain. Mungkin 

harganya lebih mahal!” jawab nelayan 

satunya. Mendengar dirinya akan dijual di 

pasar, ikan lumba-lumba hanya dapat 

menangis tersedu-sedu. Tubuhnya 

menggeliat kepanasan karena terik 

matahari yang mulai menyengat.   

Kedua nelayan itu memperhatikan 

gerak-gerik ikan lumba-lumba yang 

menggeliat di atas perahu mereka. 

Kulitnya mulai mengering karena 

panasnya sinar matahari. Air mata ikan 
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lumba-lumba mulai menetes dan 

membasahi seluruh tubuhnya. 

“Lihatlah! ikan besar itu menangis!” 

seru seorang nelayan. 

“Ya, tampaknya ikan itu sedih mendengar 

dirinya akan dijual di pasar.” Jawab 

nelayan yang satunya. “Bagaimana kalau 

ikan besar itu kita lepaskan kembali ke 

laut? Aku tidak tega melihat ikan ini 

menangis terus.” 

“Baiklah kalau begitu, akupun tidak 

tega menjual ikan sebesar ini ke pasar. 

Kalau begitu mari kita lepas ikan ini.” 

Ucap nelayan yang satu dengan hati 

terharu. 

Mereka mengangkat dan 

melepaskan ikan lumba-lumba ke laut. 

Ikan lumba-lumba berhenti menangis, 

hatinya berubah gembira tak terkira 

karena selamat dan tidak jadi dijual oleh 

nelayan itu. Sebagai tanda terima 

kasihnya, ikan lumba-lumba berlompat-

lompat di depan perahu mereka, dan 

bersiul tanda gembira. Kedua nelayan 

itupun senang dan tersenyum melihat 

ikan lumba-lumba tidak bersedih lagi. 

Kemudian nelayan itu pulang. 

“Hai hiu! Aku selamat!” sapa ikan 

lumba-lumba kepada ikan hiu dengan hati 

gembira. 

“Bagaimana kau bisa lolos?” tanya ikan 

hiu keheranan. 

“Nelayan-nelayan itu yang 

melepaskanku. Mereka itu baik hatinya. 

Mereka tidak sampai hati menjualku ke 

pasar. Padahal katanya, aku bisa dijual 

dengan harga mahal.” Cerita ikan lumba-

lumba pada ikan hiu. 

“Ah tidak, nelayan-nelayan itu 

serakah! Seharusnya aku yang 

mendapatkan ikan-ikan besar tadi. 

Karena nelayan itu menjaringnya aku jadi 

tidak kebagian!” ujar ikan hiu dengan hati 

kesal. 

 

“Tidak kawan, nelayan itu tidak 

serakah. Kalau mereka serakah, pasti aku 

sudah dijualnya tadi.” Ucap ikan lumba-

lumba menyangkal pendapat ikan hiu. 

“Tidak, aku tetap tidak suka 

dengan nelayan itu. Mereka tangkap 

semua ikan-ikan yang seharusnya 

menjadi bagianku. Kelak suatu saat, bila 

ada perahu nelayan yang hancur 

diterjang badai, aku akan memangsa 
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mereka sebagai gantinya.” Demikian ikan 

hiu bersumpah. 

“Jangan kawan, janganlah kamu 

berbuat begitu. Kamulah yang 

sebenarnya serakah. Tidak puaskah 

kamu memakan ikan-ikan yang ada. 

Rasa-rasanya kita tidak akan kekurangan 

makanan, walaupun nelayan-nelayan itu 

menangkapi ikan-ikan di sini setiap hari.” 

Tutur ikan lumba-lumba menasihati. 

“Bila kelak ada manusia yang 

tertimpa musibah, aku pasti akan 

menolongya. Sebab aku merasa 

berhutang budi kepada nelayan yang 

telah menolongku. Aku tak akan 

melupakan budi baik mereka. Makanya 

aku berjanji akan selalu menolong 

manusia yang kesusahan.” Begitulah janji 

ikan lumba-lumba untuk membalas 

kebaikan manusia. 

Sampai di sinilah kisah ikan hiu 

dan ikan lumba-lumba, dua tokoh yang 

berlainan sifatnya. Ikan hiu yang 

mempunyai sifat buruk merasa dendam 

dengan manusia, lantas dia membenci 

manusia. Sedangkan ikan lumba-lumba 

merasa berhutang budi kepada manusia, 

sehingga ikan lumba-lumba berjanji akan 

selalu menolong manusia yang tertimpa 

musibah. 
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Kolom Techno 

 

 

 

alam upaya pemenuhan 

kebutuhannya, manusia 

memerlukan alat transportasi. 

Awalnya kita berjalan kaki mencapai 

tujuan. Lalu dipakailah hewan seperti 

keledai, kuda dan sebagainya sebagai 

alat angkut. Barulah bentuk alat 

transportasi berkembang, kuda menarik 

kereta atau gerobak yang sudah 

menggunakan roda. Itu terjadi pada tahun 

3500 SM.Sesuai dengan perkembangan 

jaman, pada 1845 Thomson menciptakan 

ban untuk melapisi roda. Bentuknya 

masih sederhana namun sudah 

menerapkan pola rongga udara di dalam 

ban. Dari sinilah Thomson dan Dunlop 

mendapat sebutan Bapak Ban. 

Teknologi pun terus bergulir. Charles 

Kingston Welch menyempurnakan apa 

yang dihasilkan Thompson dan Dunlop. Ia 

berhasil menciptakan ban dalam. 

Sementara William Erskine Bartlett 

menemukan bentuk ban luar yang lebih 

baik. Demikianlah, hingga sekarang 

teknologi ban berkembang pesat dan tak  

 

 

 

 

 

kurang dari 3.500 macam telah 

diciptakan, baik ban luar yang 

mengharuskan pemakaian ban dalam 

maupun jenis tubeless alias tanpa ban 

dalam.Sementara untuk era ban modern, 

karya Charles Goodyear bisa dianggap 

sebagai penemuan besar dunia ban. 

Goodyear adalah ilmuan yang tergoda 

untuk menyempurnakan konstruksi dan 

bentuk ban. Ternyata, untuk membuat 

ban karet yang berkualitas merupakan 

pekerjaan yang sangat sulit. Sebab, karet 

sebagai bahan dasar pembuatan ban, 

dahulu jika bertemu dengan sesuatu yang 

panas, mudah meleleh. Namun, jika 

menyatu dengan hal yang dingin, sangat 

rapuh.Berbagai hal lantas dilakukan untuk 

menstabilkan materi karet sehingga bisa 

dimanfaatkan untuk berbagai 

penggunaan. Charles Goodyear 

berupaya dengan segala macam cara 

untuk membuat karet bisa lebih tahan 

terhadap panas dan dingin sekaligus. 

Namun, seperti juga ilmuwan lain yang 

juga sudah mencoba sebelumnya, hasil 

yang diperoleh pun masih kurang 

D 
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sempurna. Keberuntungan datang 

padanya. Ketika ia sedang beristirahat, 

Goodyear tidak sengaja menjatuhkan 

segumpal karet dan semacam zat sulfur 

wadah yang panas. Campurannya 

tersebut menjadi jawaban yang dicari 

selama ini. Karet itu rupanya dapat 

bereaksi dengan sulfur dan jadi lebih 

tahan panas. Bahkan, setelah dicoba, 

karet ini pun juga tahan terhadap dingin. 

Ketidaksengajaan inilah yang kemudian 

terus dikembangkan Goodyear hingga 

bisa diolah jadi ban karet sampai 

sekarang. 

Si Karet Hitam 

Konstruksi ban  

Setiap ban memiliki konstruksi yang 

berbeda. Tujuan dari pembedaan 

konstruksi ban tersebut adalah agar dapat 

menyesuaikan dengan kondisi 

pemakaian ban sehari–hari dan jenis 

kendaraaan yang digunakan. Sebagai 

berikut penjelasan tentang berbagai 

macam kontruksi ban:  

1. Ban Radial 

Pada ban radial benang-benang casing 

disusun sekitar 90 derajat terhadap garis 

tengah telapak ban. Jenis ban radial ini 

memiliki lembaran–lembaran sabuk yang 

terletak di bawah telapak ban. Fungsi dari 

sabuk tersebut adalah untuk mengurangi 

pergerakan telapak pada saat 

bersentuhan dengan permukaan jalan. 

Dampaknya dapat memperpanjang umur 

pemakaian ban, dan casing juga masih 

tetap lentur. 

2. Ban Bias (Diagonal) 

Ban bias adalah ban yang benang–

benang casingnya disusun secara 

bersilangan atau secara diagonal 

terhadap garis keliling ban. Ban bias 

tersebut memiliki breaker di bawah 

telapak ban. Ada pula ban bias yang tidak 

memiliki breaker. Fungsi breaker di sini 

untuk meredam kejutan, serta 

memproteksi casing dari tusukan benda–

benda tajam.  

3. Ban Bias dengan Sabuk (Belted Bias)  

Pada ban bias yang menggunakan 

peredaman di bawah telapak ban, 

biasanya menggunakan sabuk yang 

terbuat dari fibre glass. Tujuannya untuk 

memperkuat struktur ban keseluruhan 

dan memperpanjang umur pemakaian 

ban. 

Ketika Robert Thomson menemukan ban 

angin pada satu setengah abad lalu, ide 

tersebut adalah satu dari beberapa 

konsep yang dikembangkan oleh pria 

berkebangsaan Skotlandia ini guna 
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menciptakan sistem kendaraan yang 

nyaman untuk dikendarai. Thomson juga 

memiliki terobosan mengisi “roda udara” 

dengan spons, pegas atau ekor kuda 

untuk menghindari ban kempes akibat 

benturan antara ban dengan jalan. 

Seiring dengan perkembangan teknologi, 

teknologi ban pun juga memiliki inovasi, 

seperti: ban tanpa udara (airless tire). 

Tujuan utamanya adalah untuk 

meminimalisir ban kempes, 

memperpanjang umur ban, mem-fasilitasi 

daur ulang dan meningkatkan 

kehAndalan kemudi. 

Bukti utama pengembangan ban tanpa 

udara muncul pada tahun 1970-an oleh 

NASA’s Lunar Roving Vehicle pada 

penelitian kendaraan penjelah bulan. 

Teknologi ban tanpa udara pertama kali 

di-desain oleh Ferenc Pavlic dan 

diproduksi oleh GM. Ban dengan ukuran 

9/32 inci ini tesusun atas rangkaian jala 

baja yang dipasang pada roda aluminium. 

Bahan V-shaped airless tire ini adalah 

titanium, sehingga membuatnya mampu 

berjalan pada permukaan bulan yang 

berdebu. Tentunya dengan design seperti 

ini, kita akan beranggapan bahwa kualitas 

kendaraan yang menggunakan ban tanpa 

udara ini tidak cocok digunakan di Bumi. 

Michellin mulai mencoba menerapkan ide 

ini pada tahun 2005 dengan kombinasi 

ban dan roda yang diberi nama “Tweel”. 

Setelah beberapa tahun melakukan 

pengembangan ban PAX run-flat, 

Engineer Michellin memberi kesimpulan 

bahwa menghilangkan udara pada ban 

menjadi masuk akal. Tweel terdiri dari 

pijakan karet tipis yang diperkuat dengan 

belt plastik komposit serta didukung 

dengan V-shapedpolyurethane spokes. 

Melalui penilitian, ban tanpa udara 

memiliki umur 2 hingga 3 kali lebih 

panjang dan memiliki kekakuan (stiffness) 

5 kali lebih baik dengan hanya sedikit 

peningkatan hambatan rolling. Michellin 

mendemonstrasikan Tweel pada Audi A4 

dan dua kendaraan Segway serta 

mengumumkan aplikasi pertama akan 

diterapkan pada kendaraan militer. 

 

Tweel terdiri dari sebuah hub kaku yang 

melekat pada shear beam melalui jari-jari 

(spokes) yang fleksibel. Shear Beam 

sebagai pelek roda utama akan menerima 

beban yang paling besar. Sedangkan, 

Spokes dan hub mendistribusikan beban 

ke bagian shear beam yang berbeda tiap 

kali roda berputar. Spokes yang fleksibel 
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menyatu dengan roda fleksibel sehingga 

mampu menyerap tekanan dan memantul 

kembali dengan mudah. 

Tanpa membutuhkan angin seperti ban 

konvensional, Tweel tetap memiliki 

performa pneumatic dalam hal kapasitas 

pembawa beban, kenyamanan 

berkendara dan kemampuan berjalan 

pada medan yang tidak rata. Selain 

Michellin, ada beberapa perusahaan lain 

yang sedang mengembangkan ban tanpa 

udara (airless tire) ini, seperti: Bridgeston. 

Penilitian ini terus dikembangkan untuk 

menganalisa tekanan ban dan juga 

meningkatkan performa ban serta tingkat 

kenyamanan berkendara. 

Bagaimana Proses Pembuatan Ban 

Mobil 

 

1.   SEJARAH  BAN 

Pada tahun 1839, Charles Goodyear 

berhasil menemukan teknik vulkanisasi 

karet. Vulkanisasi sendiri berasal dari 

kata Vulkan yang merupakan dewa api 

dalam agama orang romawi. Pada 

mulanya Goodyear tidak menamakan 

penemuannya itu dengan nama 

vulkanisasi melainkan karet tahan api. 

Untuk menghargai jasanya, nama 

Goodyear diabadikan sebagai nama 

perusahaan karet terkenal di Amerika 

Serikat yaitu Goodyear Tire and Rubber 

company yang didirikan oleh Frank 

Seiberling pada tahun 1898. Goodyear 

Tire & Rubber Company mulai berdiri di 

tahun 1898 ketika Frank Seiberling 

membeli pabrik pertama perusahaan ini 

dengan menggunakan uang yang dia 

pinjam dari salah seorang iparnya. 

Pada tahun 1845 Thomson dan Dunlop 

menciptakan ban atau pada waktu itu 

disebut ban hidup alias ban berongga 

udara. Sehingga Thomson dan Dunlop 

disebut Bapak Ban. Dengan 

perkembangan teknologi Charles 

Kingston Welch menemukan ban dalam, 

sementara William Erskine Bartlett 

menemukan ban luar. 

 

2.    STRUKTUR DAN KONSTRUKSI 

BAN  

Ban Radial 

Konstruksi ban radial terdiri dari Body ply 

yang benangnya disusun secara tegak 

lurus dengan garis tengah ban. 
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Ban Bias 

Konstruksi ban bias terdiri dari Body ply 

yang benangnya disusun secara 

bersilang dengan arah diagonal antara 

satu dengan yang lain. 

 

3.   KEUNGGULAN KARAKTERISTIK 

BAN RADIAL atas BAN BIAS 

Konstruksi Ban Bias / Ban Tubetype 

Konstruksi Ban Radial 

Kecepatan 

Speed rating ban radial secara umum 

lebih tinggi dari ban bias. 

Daya Tempuh 

Radial speed rating is generally higher 

than that of bias 

Daya Kemudi 

Ban radial mempunyai cengkeraman dan 

kestabilan lebih tinggi baik di jalan lurus 

maupun ditikungan. 

Konsumsi Bahan Bakar 

Dengan Konstruksi radial, ban radial 

mempunyai tahanan meluncur (Rolling 

Resistance) yang kecil dibandingkan ban 

bias, sehingga terjadi penghematan 

bahan bakar, karena pelepasan energi 

yang kecil 

Penampilan 

Ban radial lebih menarik dari segi gaya, 

rancangan dinding dan telapak ban 

dibandingkan dengan ban bias 

 

 4.   KEUNGGULAN BAN RADIAL 

TUBELESS dengan BAN RADIAL 

TUBETYPE 

Pada umumnnya ban radial mempunyai 

konstruksi tubeless (tidak menggunakan 

ban dalam). Ban tubeless adalah ban 

yang tidak memerlukan ban dalam dan 

sebagai penggantinya ban tersebut 

dilapisi dengan lapisan inner liner dari 

bahan karet yang kedap udara. 

Ban Tubeless 

Ban Tubetype 

Keunggulan ban tubeless adalah : 

• Lebih ringan dibanding ban tubetype 

• Lebih aman pada saat ban terkena 

benda tajam (paku). 

• Resiko terhadap ban meledak akibat 

panas karena gesekan tidak ada 

Ban Tubeless: 

Ban Tubeless adalah ban yang dirancang 

tanpa mempunyai ban dalam. Ban 

tubeless in diciptakan sekitar tahun 1990 
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Curhat Pikiran 

 

 

 

 
Pertanyaan: 

Assalamualaikum pak firman, saya 

memiliki anak yang sering membantah 

kepada saya sebagai ibunya, bahkan 

sering semaunya sendiri. Bagaimana 

solusinya menurut pak firman, apa yang 

harus saya lakukan? 

Bunda rini, Tuban 

Jawab: 

Bunda rini yang sedang belajar 

menangani anandanya, cobalah untuk 

melakukan instropeksi diri terlebih dulu, 

sebab sebelum bunda menyalahkan 

anaknya yang membuat anak bunda 

malah menjauh dan malah tambah marah 

nantinya. Bunda harus mau merenung, 

apa yang salah ya selama ini kepada 

anaknya, sikap bunda yang mana yang 

salah, ini harus bunda renungkan dulu ya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misalnya bunda sering tidak peduli, bunda 

sering tidak bertanya kepada anaknya, 

atau bunda pernah bersikap yang salah 

kepada anaknya. Seorang anak itu 

seperti kertas putih yang kosong, kita 

sebagai orang tua lah yang menentukan 

mau diberi warna apa. Jadi sebenarnya, 

anak bunda seperti saat ini 

sesungguhnya adalah hasil dari bunda 

dan ayahnya dalam memberikan warna. 

Lalu kenapa bunda malah menyalahkan 

anaknya? 

Pertanyaan : 

Mas firman, saya senang sekali membaca 

artikel-artikel mas di blog ini. Saya merasa 

kayaknya mas firman seorang di 

Indonesia yang berani menulis apa 

adanya tentang kesurupan, bahkan 

mengatakan bahwa kesurupan itu 

hanyalah pikiran saja, Saya sepakat 

Kirimkan pertanyaan anda Melalui 

pratamafirman@yahoo.com 
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dengan mas firman sebab saya pernah 

melakukan kesurupan itu hehe, dan 

semua orang bingung. Padahal saya 

hanya ingin mencari perhatian saja. 

Nah,sekarang saya mau bertanya agar 

saya tidak lagi membuat kesurupan itu, 

bagaimana caranya agar saya hidup ini 

tenang dan nyaman mas? 

Deswanto,Temanggung 

 

Jawab: 

Mas deswanto atau bapak ya? Terima 

kasih sudah membaca artikel-artikel saya, 

semoga bisa menjadi spirit perubahan 

dalam diri ya, oh jadi ada yang ngaku nih 

kalau kesurupan itu dibuat2saja hehe. 

Kalau mas mau hidup tenang dan 

nyaman, kuncinya satu berpikirlah yang 

nyaman2 saja, berpikirlah yang 

enak2saja. Kerjakan yang membuat mas 

nyaman, sayangi dirinya dan berikan hal2 

yg enak 2saja untuk dirinya , oke 

Pertanyaan : 

Mas firman, saya memiliki masalah 

dengan suami saya, dia tertarik dengan 

WIL.Apakah bisa dengan teknik alpha 

telepati mengembalikan suami saya lagi 

mas? 

Indriyani, Bandung 

 

Jawab: 

Ibu indri atau mbak ya? Semoga dengan 

kejadian ini semakin menumbuhkan 

perasaan memiliki kepada suami ya, dan 

menumbuhkan perasaan untuk 

melakukan koreksi diri. Dengan teknik 

Alpha telepati sudah banyak yang 

berhasil dengan masalah seperti ini, 

silahkan langsung memesan saja. 

 

Bagi anda yang ingin berkonsultasi, 

silahkan kirimkan email anda ke 

pratamafirman@yahoo.com, 
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