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Redaksi 

 

 
aya sering bertemu banyak 

orang yang “curhat” atas kondisi 

kehidupannya sekarang, baik itu 

teman kantor, teman dosen, maupun 

orang-orang yang membaca tulisan-

tulisan saya, termasuk alasan banyak 

orang mau belajar Alpha Mind Control 

adalah untuk mengubah hidupnya. 

Mengeluh atas kondisi kehidupan 

memang suatu hal yang umum terjadi 

dimasyrakat kita, termasuk juga anda. 

Banyak orang mengeluh, “kenapa 

hidupnya seperti ini”, “kenapa hutangnya 

menumpuk”, “kenapa masih dalam 

kondisi ekonomi yang susah”. Mengeluh 

dan mengeluh..karena kebanyakan 

mengeluh,maka yang terjadi adalah 

bingung dan jutru memperparah 

keadaan. Benar kan? kalau yang 

dilakukan hanya mengeluh, meratapi 

maka kondisi itu semakin besar 

dampaknya, karena itu berhentilah untuk 

mengeluh dan meratapi hidup anda. 

Pasti anda balik bertanya ke saya, 

“lantas bagaimana caranya kalau tidak 

mengeluh”, begitu kan 

pertanyaannya,hehe. Pernah di suatu 

hari, dalam penerbangan saya 

dari surabaya ke malaysia, 

saya duduk bersebelahan 

dengan seorang TKI, beliau 

bapak sebut inisialnya bapak 

G, di awal duduk bapak ini 

sudah menyapa 

saya terlebih dulu, 

sampai akhirnya kami berdua saling 

mengobrol sepanjang penerbangan yang 

menempuh waktu 2,5jam itu. Bapak ini 

curhat (saya anggap curhat sebab beliau 

menghayati sekali), bahwa dia 

sebenarnya merasa berat untuk 

meninggalkan keluarganya lagi untuk 

bekerja di luar negeri, meninggalkan 

anak-anaknya, sejak umur 3 tahun sudah 

dia tinggalkan, sehingga bapak ini tidak 

tahu perkembangannya, pulang hanya 

bisa dua tahun sekali. 

Bapak ini berasal dari Kota 

Sampang, di Jawa Timur. Beliau 

mengeluh bahwa di daerahnya susah 

untuk mendapatkan uang, padahal dia 

punya sawah katanya, tapi dia merasa 

tidak pernah cukup untuk kehidupan 

keluarga, sampai akhirnya di tahun 2010, 
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dia memutuskan untuk bekerja diluar 

negeri, karena dia melihat teman-

temannya yang kerja diluar negeri bisa 

membuat rumah dan membelikan sepeda 

motor anak-anaknya. Tetapi dia merasa 

sekarang dia menjadi jauh dengan 

keluarganya, jadi malas sebenarnya 

untuk bekerja ke luar negeri tetapi dia 

masih terikat kontrak dengan perusahaan 

perkebunan di malaysia. 

Sambil terus “mengeluh”, saya 

mencoba menawarkan makanan ringan 

yang tadi saya bawa dari rumah. Saya 

beri dia dua pilihan jenis snack, yaitu 

wafer dan coklat stick. Saya katakan ke 

dia “bapak mau yang mana pak,ambil 

saja”. Bapak ini lantas memilih wafer, lalu 

saya tanyakan alasannya kenapa 

memilih wafer, bapak ini menjawab “ya 

saya suka aja mas, kan lembut,kalau 

coklat itu kan agak keras”. Lalu saya 

bertanya lagi, “yang memilih wafer siapa? 

apakah saya yang memaksa atau bapak 

sendiri?”, bapak ini pun menjawab, ya 

saya sendiri yang memilih mas. 

“Kalau bapak yang memilih, maka 

bapak juga harus siap menerima segala 

akibat dari wafer ini, benar 

pak?”, tanya saya. Lalu bapak 

ini menyahut, “iya saya yang 

milih maka saya harus 

menerima”. Bagaimana kalau 

saya katakan, “ternyata coklat 

ini lembut dan enak lho pak 

dibanding wafer itu”, bapak ini 

menjawab lagi “ya saya sudah 

memutuskan wafer ya sudah 

saya terima saja wafer ini”. 

Dari ucapan bapak ini saya 

pun menjawabnya “nah, sama 

halnya dengan bapak sekarang yang 

harus meninggalkan rumah untuk bekerja 

ke Malaysia, itu bapak yang milih kan, 

teman bapak tidak memaksa, lantas 

kenapa bapak sekarang mengeluh atas 

keadaan yang sebenarnya terjadi akibat 

pilihan bapak sendiri,bukankah ini sudah 

sesuai dengan keinginan bapak, bisa 

membangunkan rumah dan membelika 

sepeda motor buat istri dan anak bapak, 

ya kan pak?”. Bapak ini terdiam.. 
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Lalu dia melihat saya, 

“bener juga ya mas, kan saya 

yang memutuskan untuk kerja 

keluar seperti ini”. Saya pun 

menyahut lagi, ya gitu pak, 

harusnya bapak bersyukur 

sama ALLAH, apa yang bapak 

inginkan sudah diberikan. ayo 

benar kan, harusnya bapak 

bersyukur, dan pikiran bapak 

kan yang bilang kalau mencari 

uang itu gampang dengan 

kerja diluar negeri”. Bapak ini mulai 

tersenyum, dan dia mulai bisa tertawa, 

bahkan dia mengajak saya untuk bekerja 

sama berbisnis bebek potong, sebab dia 

ingin tahun ini adalah terakhir dia kerja 

diluar negeri. 

Dan banyak orang yang tidak 

sadar bahwa kehidupan dia sekarang 

adalah hasil dari keinginan-keinginan 

orang itu sendiri, jadi seharusnya salah 

jika kita mengeluh dan meratapi, yang 

ada harusnya hanya bersyukur dan 

bersyukur kepada Tuhan, Dzat Yang 

Maha Mengabulkan. Termasuk kondisi 

anda berhutang, anda sedang kesulitan 

ekonomi, sedang bankrut dll, cobalah 

menyadari dengan sesadar-sadarnya, 

merenung dan mengingat kembali bahwa 

semua kondisi itu adalah hasil dari pikiran 

anda. Kesadaran inilah yang menjadi 

target utama saya dalam kelas AMC 

(Alpha Mind Control), untuk 

menyadarkan banyak orang bahwa 

kehidupannya saat ini sebenarnya sudah 

sesuai dengan keinginannya, sudah 

sesuai dengan program di pikirannya. 

Dan jika ingin mengubahnya maka 

ubahlah program dalam pikiran anda, 

sesuai dengan tagline AMC, Change 

Your Perception to Change Your Life 

Majalah Kekuatan Sugesti hadir 

untuk memberikan kesadaran penuh 

dalam diri pembacanya bahwa Tuhan 

sudah memberikan kekuatan besar 

dalam diri kita. 
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Catatan Kecil 

 

 

 

ambil menonton acara pencarian 

bakat di salah satu stasiun tv 

swasta, saya mengetik artikel ini 

karena merasa perlu berbagi tentang 

pemahaman sugesti yang benar kepada 

banyak orang. Ketika sedang asik tadi 

menonton, eh tiba-tiba jadi kepengen 

makan mie instan yag iklannya baru saja 

ada di tv. Langsung tadi saya pergi ke 

dapur dan mulai membuat mie instan itu. 

Pertanyaannya adalah, kenapa saya jadi 

pengen buat mie instan, padahal dari tadi 

asik menonton tv? kenapa tiba-tiba 

langsung terbayang nikmatnya sebuah 

mie rebus yang panas dengan telur dan 

sayuran sawi hijau, pokoknya membuat 

saya berpikir rasanya "mantab" apalagi 

malam-malam gini. Jawabannya 

adalah,karena saya tersugesti iklan dari 

produk mie instan tadi. Benar kan?  

Ngomong-ngomong masalah 

sugesti, saya sudah berkali menjelaskan 

bahwa sugesti berasal dari bahasa 

inggris yaitu suggestion yang artinya 

adalah saran. Ya , saran. Tapi banyak 

orang yang bertanya ke saya tentang 

sugesti, bagaimana caranya mensugesti, 

lalu dimana kekuatan sugesti ada dsb. 

Jadi teringat ketika di kelas Alpha Mind 

Control, jakarta bulan maret kemarin. Ada 

peserta yang bertanya ke saya "mas, 

firman kalau sugesti itu gimana, kan 

sugesti bisa menghipnotis". Saya jawab, 

"iya benar, sekarang coba lihat saya, 

angkat tangan kananmu, turunkan lagi, 

angkat lagi, turunkan lagi,angkat lagi, 

turunkan lagi", peserta ini menuruti dan 

tersenyum sendiri, sambil berkata "iya ini 
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saya sedang disugesti". Saya pun 

membalas "sudah, paham ya apa sugesti 

itu" 

Makanya saya membuat majalah 

digital yang namanya Kekuatan Sugesti, 

karena memang dalam majalah itu kalau 

anda mendownloadnya maka anda pasti 

menemukan sugesti yang sangat 

bermanfaat dan membuat anda menjadi 

lebih baik. Coba deh anda download ya 

majalah kekuatan sugesti, lalu baca dan 

pahami dengan benar. 

Kembali ke iklan tentang mie 

instan tadi yang membuat saya jadi 

terhipnotis untuk pergi ke dapur dan 

memasak mie rebus. Tayangan yang ada 

ditelevisi, semuanya adalah sugesti, atau 

saran, berarti semua yang ada di televisi 

itu dibuat dengan tujuan untuk 

mempengaruhi penontonnya, apakah 

hanya iklan yang mempengaruhi? Tidak, 

anda salah kalau hanya menganggap 

iklan saja yang ada sugestinya, semua 

tayangan ada, bahkan berita, acara 

debat, talkshow, sinetron, film dan semua 

yang ditayangkan di televisi mengandung 

unsur sugesti untuk mempengaruhi 

banyak orang. 

Karena itu, maka anda perlu 

selektif dalam melihat acara televisi, 

pahami dan sadari bahwa apa yang ada 

di televisi itu semuanya adalah SHOW, 

yang namanya SHOW pasti dibuat 

sedemikian rupa agar menarik 

penontonnya. Jadi kembalikan tayangan 

televisi sebagai hiburan, bukan sebagai 

kebenaran ya hehe..Apa yang anda lihat 

itu sudah diset sebelum acara dimulai, 

sudah diatur agar menjadi sesuatu yang 

menarik. Termasuk acara tentang 

misteri-misteri itu, semua sudah diatur 

demi kualitas sebuah show. 
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Mata adalah sebuah pintu untuk 

masuknya sugesti ke dalam pikiran kita, 

apa yang kita lihat semua penuh dengan 

sugesti, sejak anda membuka mata di 

pagi hari, anda lihat handphone, lihat 

sosial media, lihat televisi, sudah banyak 

sugesti yang siap masuk ke pikiran anda. 

Lalu siapa yang berhak memilih sugesti 

yang masuk melalui mata kita itu? ya kita 

sendiri. Sama seperti iklan mie instan 

yang mensugesti saya tadi, kan saya 

yang berhak mengiyakan atau ngga, 

karena sedang lapar jadi ya saya iyakan 

aja sugesti lezatnya mie rebus masuk ke 

pikiran saya dan menggerakkan tubuh 

saya. 

Anda memiliki hak untuk memilih 

sugesti yang cocok buat anda, sadarilah 

apa yang anda lihat semuanya penuh 

dengan sugesti, karena itulah kenapa 

ada kekuatansugesti.com :) 
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Kekuatan Diri 

 

 

 

 

 

khirnya membuat artikel untuk 

blog ini lagi, setelah dua minggu 

lebih dari artikel terakhir. Saya 

sehabis memberikan ujian tengah 

semester di kampus dari pagi sampai 

siang tadi, langsung sibuk mengerjakan 

“project” network programming, baru 

selesai habis 

mengutak-ngatik 

“script” 

pemrograman dari 

perangkat jaringan 

agar bisa bekerja 

sama untuk 

menghubungkan 

satu node ke node 

lainnya, ketika 

perangkat itu tidak 

terhubung atau tidak bekerja sesuai 

request saya itu artinya ada script yang 

salah, pengaturan IP yang salah. Maka 

saya harus melakukang “tracing” atau 

penelusuran lagi dari script yang saya 

buat, karena pasti kesalahan ada di script 

saya, bukan dari pihak lain, sebab 

perangkat jaringan ini kan saya yang 

menggunakan. Apa hubungannya, 

pengalaman saya itu dengan tulisan yang 

mau saya buat? Diri kita sebenarnya juga 

bekerja karena hasil sebuah “script” 

program. 

Ada yang 

mengomentari 

tulisan saya, lalu 

membuat 

pertanyaan, 

“sebegitu hebatkah 

pikiran kita mas 

firman?”. Ada juga 

yang merasa tidak 

percaya, “apa iya 

kekuatan pikiran kita bisa melakukan 

apapun?”, ada juga yang inbox saya “mas 

firman, apa sih hebatnya PIKIRAN kita?”, 

Untuk menjawab itu semua, maka saya 

kembali kepada ilustrasi di atas tadi, 

ketika saya salah membuat script 

A 
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pemrograman, maka perangkat jaringan 

saya juga salah berjalannya. Sebuah 

perangkat terdiri dari dua bagian, yaitu 

bagian kerasnya yaitu hardware dan 

bagian dalamnya yaitu software. Dan 

software ini yang menggerakkan 

hardware. Perhatikan handphone anda, 

kalau benda itu anda matikan maka 

hanya tingga sebuah benda mati kan, 

tetapi kalau anda on kan, maka jadilah 

menyala. 

Sama halnya dengan diri anda, 

ada bagian kasar dan bagian halus 

hehe..jadi teringat bakso nih malam-

malam gini, bakso kasar dan bakso halus. 

Udah ah, kembali ke topik. Diri anda 

memiliki bagian kasar yang terlihat mata, 

atau jazad ini, dan ada bagian halus ya 

seperti software. Nah, yang membuat 

tubuh kasar bekerja karena ada bagian 

halus tadi. Bahkan, sebagai praktisi dan 

dosen di bidang IT, saya sering diskusi di 

milis international bahwa memang, 

dibuatnya komputer karena meniru 

manusia yang diciptakan luar biasa ini. 

Jadi kalau anda bertanya 

seberapa hebat PIKIRAN anda, maka 

lihatlah hidup anda, anda bisa hidup, bisa 

bergerak, bisa membaca tulisan ini 

karena anda memiliki PIKIRAN, dan 

selama ini anda tidak menyadari banyak 

“script” yang sudah masuk ke pikiran 

anda dan membentuk sebuah program 

sehingga menjadi nyata dalam hidup 

anda. Karena itu, saya sering menulis di 

blog ini dan mengatakan di kelas Alpha 

Mind Control untuk “menyadarkan” 

banyak orang, bahwa hidup seseorang 

itu tergantung dari pikirannya, tergantung 

dari program yang berjalan di pikirannya. 

Karena hebatnya PIKIRAN ini, maka 

menjadi sebuah kebutuhan utama bagi 

siapapun orangnya yang masih “hidup” 

dan ingin membuat hidupnya menjadi 

penuh kenikmatan, untuk mempelajari 

cara mengenali, mengontrol dan 

memaksimalkan kerja Pikiran dengan 

benar. 

Seperti sebuah perangkat, ketika 

diberikan sebuah script maka perangkat 

itu tetap jalan, tapi jika jalannya tidak 

sesuai maka yang perlu diubah adalah 

scriptnya, sama halnya dengan diri kita, 

hidup seseorang sudah sesuai dengan 
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program yang ada di pikirannya, jadi jika 

ingin mengubah hidup maka ubahlah 

pikiran anda. Sesuai dengan tagline 

Alpha Mind Control (AMC), “Change 

Your Perception to Change Your Life”. 

Karena itu saya membuat AMC untuk 

menjadikan setiap orang sebagai 

programmer bagi dirinya sendiri, sebab 

yang tahu apa yang diinginkan oleh diri 

seseorang adalah orang itu sendiri. 

Benar kan? 
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Hipnosis 

 

 

 

 

Menghipnotis 

orang", kata 

ini terkesan 

sesuatu yang aneh 

dan sesuatu yang 

hebat, ya kan? 

sebab kebanyakan 

orang masih 

berpersepsi atau 

beranggapan 

bahwa 

menghipnotis 

adalah membuat tidak sadar lalu dengan 

bebas menyuruh seseorang menuruti 

apapun yang diperintahkan seperti di TV. 

Pasti ujung-ujungnya seperti di TV, ya 

kan? saya juga heran, kenapa 

masyarakat kita susah membedakan 

acara di TV dengan realitas. Padahal 

apapun yang ada di TV sudah jelas, 

diatur, dirancang untuk membuat acara 

TV itu sukses, kalau acaranya gagal 

maka stasiun TV itu pastu menjadi jelek 

citranya. Namanya juga sebuah "acara" 

jadi pasti dibuat 

semenarik mungkin. 

Benar kan? Tadi saya 

sempat bertemu teman 

kantor yang berbeda 

divisi, lalu dia 

mengatakan ke saya 

"hebat ya kamu bisa 

hipnotis orang pak, aku 

lihat di Fbmu". Sambil 

senyum saya 

menjawabnya "semua 

orang bisa kok, gampang". 

Memang, bagi orang Indonesia hipnotis 

sesuatu yang dianggap aneh bahkan ada 

yang mengharamkan. Saya pernah dulu 

bertemu dengan ustadz saya dan beliau 

menasehati saya "berhenti belajar 

hipnotis apalagi mengajarkan orang, 

nanti kamu meninggalnya susah karena 

itu kan ilmu jelek, kamu dulu saya kenal 

baik, rajin shalat kok sekarang malah 

terjerumus ke dunia hipnotis". 

" 
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Itu bener, saya pernah mendapat 

pernyataan seperti itu dari seseorang 

yang saya anggap guru. Dan memang 

beliau adalah guru saya di SMA. Inilah 

realitas di Indonesia, padahal HIPNOTIS 

itu adalah hal yang biasa saja. Bahkan 

setiap orang bisa melakukannya, bahkan 

sekarang pun anda sering melakukannya 

hanya belum menyadari kalau itu adalah 

hipnotis. Apa contohnya? Ketika para ibu, 

melakukan tawar menawar harga, dan 

tercapai harga yang lebih murah. Itu juga 

proses hipnotis. Lalu, saat anda 

memerintah anak buah anda dan mereka 

mengikutinya, itu juga hipnotis. 

Ketika anda seorang guru, 

menasehati muridnya, kemudian 

muridnya berubah sikapnya. Itu juga 

proses hipnotis. Bagi anda yang dokter, 

lalu memberikan saran kepada pasien 

untuk minum obat, ini juga proses 

hipnotis. Ketika anda melakukan rayuan 

gombal kepada pasangan, lalu pasangan 

anda merasa terbuai dan semakin cinta 

kepada anda, ini juga proses hipnotis. 

Kalau begitu anda semua pernah 

melakukan proses hipnotis kan? hehe. 

Anda pasti berkata, "maunya 

seperti di TV, yang orangnya tertidur lalu 

mengikuti apa yang diperintahkan". Kalau 

yang di TV itu namanya "acara hipnotis". 

Ya kan?hehe. anda bisa membaca artikel 

saya disini 

 

Semua proses hipnotis 

membutuhkan sebuah komunikasi, alias 

membutuhkan berbicara. Kalau anda 

bisa berbicara maka anda sudah bisa 

menghipnotis. Kalau anda bisa berbicara, 

lalu menyuruh ke anak anda 

"nak..dengarkan ayah ya, sekarang kamu 

tutup mata kamu, lalu kamu lemaskan 

tubuhmu, dan istirahatlah". Kemudian si 

anak menuruti, maka terjadi kan si anak 

menutup mata, tubuhnya melemas dan 

istirahat. Gampang kan? 

Dalam proses hipnotis, yang 

berperan adalah orang yang anda 

perintah, kalau orangnya mau menuruti 

maka pasti terjadi. Kalau orangnya 

menolak atau tidak mau mendengarkan 

perintah anda ya maka tidak akan ada 

apa2. Lalu bagaimana biar orang 
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menuruti perintah anda, gampang, 

berikan saja iming-iming yang 

menguntungkan. Ya kan? 

 

Ketika anda ditelepon oleh nomor 

tidak dikenal yang mengatakan bahwa 

anda mendapat hadiah sebuah mobil 

innova, apa yang anda rasakan? senang 

kan, alias terbuai, alias anda sudah 

masuk "pengkondisian" dari orang lain 

yang memberi iming-iming innova. Anda 

tentu sudah sering mendengar bahwa 

banyak orang yang "tertipu" akibat 

telepon yang memberikan iming hadiah 

lalu menyuruh korban untuk transfer ya 

kan? lalu sikorban mengatakan "aku kena 

hipnotis, aku kena gendam" , menurut 

saya ungkapan ini hanya untuk menutupi 

"kelalaiannya" :) 
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emberikan hutang kepada 

orang, sering kita lakukan 

karena terbujuk dengan 

keluhan, bahkan tangisan yang 

ditunjukkan oleh orang yang mau 

meminjam uang kepada kita. Terkadang 

kita merasa kasihan terhadap cerita 

orang yang mendatangi kita untuk 

meminjan uang dalam bentuk hutang, 

seringkali yang ditampilkan adalah mimik 

wajah yang sedih, dengan bumbu air 

mata, dan kita pun akhirnya “luluh” untuk 

meminjaminya uang, untuk memberikan 

hutang kepada orang itu. Benar kan? 

Tetapi, terkadang banyak orang 

yang sudah kita berikan pinjaman itu 

malah susah saat sudah jatuh tempo 

waktu pengembalian dengan berbagai 

alasan yang diberikan, sehingga jadi 

nunggak dan tidak sesuai dengan waktu 

yang dijanjikan diawal saat mau 

meminjam uang dulu. Kebanyakan 

seperti ini kan? 

Lalu apa yang anda lakukan 

ketikan uang anda akhirnya tidak kembali 

alias ditunda-tunda waktu 

pengembaliannya? Anda memaksanya, 

anda marah kepada orang itu? Anda 

bahkan mengancamnya? Lalu 

bagaimana jika orang itu pergi dari 

rumahnya, karena seringnya anda tagih 

mendatangi rumahnya? Kemana anda 

mau mencarinya? 

Alpha Telepati bisa menjadi solusi 

untuk masalah seperti ini, benar kan? 

Masalah hutang sering dikeluhkan oleh 

banyak orang yang ingin belajar Alpha 

Telepati, sering saya bertemu orang yang 

menanyakan, “bisakah alpha telepati 

digunakan untuk menagih hutang?’ Tentu 

saya jawab, “BISA”. Karena memang 

kenyataannya bisa. Kenyataan yang 

dirasakan oleh orang yang pernah 

menerapkan Alpha Telepati untuk 

menagih hutangnya. 

Alpha Telepati menggunakan 

perasaan sebagai kekuatannya, 
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sehingga apa yang anda rasakan maka 

itulah yang terkirim kepada target, dan 

terkirimnya melalui gelombang otak. 

Kalau perasaan cinta maka cintalah yang 

terkirim, kalau perasaan marah maka 

marahlah yang terkirim. Terkadang, 

banyak orang tidak memahami hukum ini, 

apa yang dirasakan itulah yang dikirim 

dan diterima oleh orang lain.  

Coba diingat lagi, kalau anda 

merasa kangen kepada seseorang maka 

tidak lama orang itu menelpon anda, atau 

mengirimkan sms. Disaat anda sedang 

bersama sekumpulan teman anda, dan 

membicarakan seseorang yang belum 

datang, maka tidak lama kemudian 

teman yang belum datang itu akhirnya 

menunjukkan batang hidungnya. Lalu 

anda bersama teman anda mengatakan 

“wah..panjang umur ya, baru diomongin 

sudah datang”. Apakah itu kebetulan? 

Tentu tidak, karena anda sedang 

mengirimkan perasaan kepada orang 

lain. 

Sama juga ketika anda 

memikirkan seseorang yang menunggak 

bayar hutang kepada anda, apa yang ada 

rasakan ketika memikirkan orang itu? 

Pasti, marah dan sebel ya? Hehe.Kalau 

yang dirasakan adalah marah dan sebel 

saat memikirkan orang itu, maka yang 

terkirim adalah juga perasaan marah itu, 

otomatis yang diterima oleh target adalah 

rasa marah dan rasa negatif seperti yang 

anda rasakan, benar kan? Kalau yang 

diterima oleh si penunggak hutang adala 

rasa negatif, yaitu marah dan sebel 

apakah dia mau membayar hutangnya ke 

anda? Sedangkan ketika dia mengingat 

anda yang ada hanya rasa marah dan 

sebel serta rasa yang negatif lainnya, 

tentu hal ini membuat dia menjadi malas 

mengingat anda, dan malah membiarkan 

hutangnya lalu malah sengaja untuk tidak 

membayar kewajiban hutangnya. Ini yang 

terkadang tidak dipahami oleh banyak 

orang, mereka menjadi marah dan kesal 

ketika memikirkan orang yang memiliki 

hutang kepadanya. Apa yang anda 

rasakan saat memikirkan target, itulah 

yang terkirim dan diterima oleh target. 

Kalau tujuannya untuk menagih hutang, 

tentu perasaan yang negatif itu adalah 

kesalahan besar, sebab justru membuat 

target malah menjauh dan makin malas 

untuk membayar hutangnya. 

Pengalaman tentang menagih 

hutang, saya dapatkan dari postingan 

seorang alumni AMC di group facebook. 

Saya memang membuat sebuah group di 

facebook untuk melihat perkembangan 

alumni dan menjadi tempat konsultasi 

dan pertemanan antar alumni yang 

tersebar di seluruh Indonesia bahkan 

sampai ke luar negeri. Nama group di 
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facebook adalah ALUMNI ALPHA MIND 

CONTROL-FIRMAN PRATAMA- 

Ada seorang alumi workshop 

AMC, mas Wahyu, dia mengirimkan 

sebuah postingan yang berjudul “ALPHA 

TELEPATI membuat orang GALAU”. 

Saya yang membacanya saja tersenyum. 

Seperti ini isi dari pengalaman mas 

Wahyu saat menagih hutang ke 

temannya 

menggunakan Alpha 

Telepati.  

“Saya 

mempunya seorang 

teman yang sudah 

hampir tiga bulan 

yang lalu meminjam 

uang ke saya 

sebesar 5 juta rupiah, 

karena waktu itu 

anaknya sakit, dan memang berjanji 

untuk mencicilnya selama 5 bulan, 

sampai bulan ketiga pembayaran lancar 

tetapi berikutnya menjadi susah, kalau 

ditagih sering memberikan alasan, saya 

juga merasa tidak enak karena dia adalah 

sahabat saya, tetapi uang kan juga tetap 

uang, karena saya butuh dan niat dia 

diawal ke saya adalah meminjam untuk 

dikembalikan. Setelah saya memahami 

Alpha Telepati, saya coba deh 

melakukan teknik ini untuk menagih 

hutang, sebab katanya mas firman kan 

bisa digunakan untuk menagih hutang.  

Malam saya lakukan sebelum 

tidur, saya pikirkan dia, terus saya 

katakan dalam hati, kamu bayar ya 

hutang mu yang sudah sisa sedikit, nanti 

kalau kamu bayar itu aq pasti berteman 

baik lagi denganmu, aq pasti bantu kamu 

lagi, kita pasti sering jalan lagi, kita pasti 

bisa buka bisnis lagi. 

Kalau kamu memang 

belum ada uang 

maka aq doakan 

kamu ada uang. Itu 

kalimat yang saya 

sampaikan kepada 

target melalui 

telepati. Seminggu 

saya lakukan belum 

ada hasil, tapi saya 

tetap melakukannya, sampai minggu ke 

tiga, teman saya ini sms, doain minggu 

depan ada rejeki untuk bayar . Saya 

berkata dalam hati wah sudah mulai 

bekerja nih pelet ku ke dia. Dan tepat satu 

bulan setelah awal saya melakukan alpha 

telepati, teman saya ini datang dan 

melunasi hutangnya. Yang membuat 

saya ketawa dalam hati adalah perkataan 

teman saya ini, kamu tahu yu, satu bulan 

ini aku jadi galau, hampir setiap malam 

selalu kepikiran kamu, aku jadi 

menghemat semua pengeluaranku juga 
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termasuk biaya makanku, aku kurangi 

untuk bisa melunasi hutangmu, dan 

kebetulan akhir minggu kemarin aku bisa 

jualin motor temanku jadi ada komisi dan 

pas deh aku lunasi hutangku.  

Ajaib, ternyata sebulan ini bukan 

Alpha Telepati tidak bekerja, tetapi 

memang uangnya yang belum ada, 

sampai teman saya itu menghemat 

uangnya, bekerja mencari makelaran dan 

akhirnya terkumpul juga uangnya untuk 

melunasi hutangnya ke saya. Jadi saran 

saya buat teman-teman di group ini, 

ketika Alpha Telepatinya belum terlihat 

hasilnya, tetaplah tenang dan kerjakan 

saja prosesnya, sebab itu masih bekerja, 

seperti pengalaman saya ini, kalau saya 

berhenti di minggu pertama, bisa ngga 

kebayar hutang saya, tetapi saya terus 

saja melakukan, dan mendoakan yang 

punya hutang agar mendapat uang.  

Saya yakin setiap orang pasti 

pernah mengalami kejadian hutang 

piutang seperti mas wahyu itu, mungkin 

anda meminjami uang tetapi tidak dibayar 

oleh orang yang anda pinjami, maka 

alpha telepati bisa menjadi solusi untuk 

mempengaruhi pikirannya. Seperti yang 

tulis di bagian ini, bahwa alpha telepati 

menjadikan perasaan sebagai 

kekuatannya, kalau anda memiliki 

perasaan marah dan sebel atau negatif 

kepada target dalam hal ini adalah orang 

yang anda pinjami hutang maka kalau 

anda ingin menagih hutang anda dengan 

Alpha Telepati maka ubah dulu perasaan 

anda dari perasaan yang negatif menjadi 

perasaan yang positif. Sebab apa yang 

anda rasakan, itulah yang akan terkirim 

kepada target dan pasti diterima oleh 

target. Jika kita melihat kisah mas Wahyu 

tadi, kalau saja mas wahyu tetap 

menjadikan perasaan marah dan benci 

serta sebel kepada temannya tadi saat 

ingin melakukan alpha telepati maka 

pasti temannya juga menjadi sebel dan 

malah mangkir terus untuk membayar 

semua hutangnya. 

Tapi, karena mas wahyu mau 

mengubah atau bahasa saya adalah 

“memodifikasi” perasaanya menjadi 

positif maka yang terkirim adalah 

perasaan yang baik, perasaan sayang, 

perasaan yang menyenangkan, 

akibatnya si target yang memiliki hutang 

ini menjadi galau atau merasa tidak enak 

setiap malam sebab belum melunasi 

hutangnya. Sehingga dengan berbagai 

cara, mulai dari menghemat makan, 

mengurangi pengeluaran bahkan sampai 

mencari penghasilan tambahan menjadi 

makelar sepeda motor. Hasilnya dalam 

satu bulan, sisa hutang pun dapat 

terlunasi dengan baik sehingga 

pertemanan menjadi akur kembali. 
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Ajaib kan kerja dari PIKIRAN, 

ketika anda memahami Alpha Telepati 

maka anda sedang menikmati 

menggunakan karunia Tuhan yang 

terbesar yaitu PIKIRAN, anda bisa 

merasakan keajaiban-keajaiban pikiran 

yang sebenarnya adalah hal biasa bagi 

yang sudah memahami, apalagi anda 

belajar di workshop AMC. Dalam kelas 

itu, semakin anda merasa bahwa yang 

orang lain dianggap kebetulan dan 

keajaiban serta sesuatu yang amazing 

sebenarnya adalah hal yang biasa dan 

bisa kita ulang-ulang. Karena sudah saya 

berikan formulanya yaitu dengan Alpha 

Telepati. Alpha Telepati adalah sesuatu 

yang netral, tergantung anda sebagai 

usernya mau mengarahkan ke mana,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mau digunakan untuk kebutuhan apa. 

Semua bisa asal rumusny dilakukan 

dengan benar, kalau rumus-rumusnya 

sudah benar maka Alpha telepati pasti 

bekerja, seperti kisah mas wahyu diatas 

yang dia melakukannya selam satu 

bulan, karena target masih belum ada 

uang, bahkan membuat target menjadi 

galau karena kepikiran setiap malam. 

Memang itulah kerja dari Alpha telepati 

dan keajaibannya ya seperti ini.  

Hanya orang yang sudah 

memahami dirinya lah yang bisa 

mengontrol diri dan memaksimalkan 

semua fungsi dalam dirinya. 
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Hipnoterapi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

troke adalah penyakit yang 

biasanya dialami oleh mereka 

yang sudah senior, alias sudah 

berumur. Stroke adalah proses dimana 

melemahnya fisik, karena syaraf diotak 

mengalami hambatan dalam menerima 

asupan darah, hambatan ini karena di 

pembuluh darah dipenuhi dengan lemak 

dan penghalang lainnya. Saya menulis 

tentang stroke sambil ditemananin 

bidadariku yang memang seorang 

pengajar bidang kesehatan hehe. Stroke 

adalah suatu penyakit yang ditakuti oleh 

banyak orang yang sudah memasuki usia 

lanjut, biasanya karena makanan yang 

tidak terkontrol waktu masih muda, 

akibatnya menjadi penghambat di 

saluran pembuluh darah. Pembuluh 

darah sama seperti jalan, ketika jalan itu 

ada hambatan, tentu proses lalu lintas 

menjadi terhambat, benar kan? 

Efek dari stroke, biasanya kaki dan 

tangan menjadi susah bergerak, 

kemudian bicara mengalami gangguan. 

Kenapa itu terjadi? sebab stroke 

menyerang otak, sedangkan kita tahu 

bahwa otak adalah pusat pengaturan dari 

tubuh ini. Ketika pusat pengaturan 

mengalami masalah maka tentu seluruh 

fungsi tubuh terganggu. 

Stroke memang bisa ditangani, 

tetapi masalah sering timbul setelah 

pasca stroke, karena stroke adalah 

sebuah “serangan” maka tentu butuh 

pemulihan. Pemulihan ini bukan hanya 

butuh penanganan medis, tetapi juga 

secara psikologis. Psikologis dalam hal 

ini adalah “pikiran” dari seorang yang 

S 
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telah mengalami stroke. Karena efeknya 

yang begitu luar biasa, stroke seringkali 

menyisakan trauma kepada banyak 

orang. Saya sering menangani klien 

pasca stroke, hampir semua anak dari 

klien saya mengeluhkan bahwa 

bapak/ibunya susah berjalan. 

Lho, kok anaknya yang 

mengeluh? pasti anda bertanya seperti 

itu. Karena memang yang menghubungi 

saya adalah anaknya ada juga 

pasangannya. Kebanyakan anak yang 

sudah kewalahan meladeni orang tua 

mereka yang pasca stroke, padahal 

menurut dokter seharusnya sudah pulih 

tetapi kenyataannya masih juga belum 

bisa berjalan. Nah, ini membuat anak 

yang memiliki orang tua pasca stroke 

kurang sabar melayani orang tuanya, 

sehingga bukan malah mensupport tetapi 

seringnya menyalahkan. Padahal pasca 

stroke dibutuhkan support secara psikis 

yang penuh. 

Sore tadi, saya membuat janji 

dengan seorang bapak usia 58 tahun 

yang mengalami pasca stroke, ketika 

dibawa masuk ke ruangan terapi beliau 

dituntun oleh istrinya, saya pun memulai 

proses konseling dengan berbincang, 

membawa bapak ini ke kondisi rileks, 

saya modifikasi program-program 

pikirannya. Sampai bapak ini menangis, 

karena menyadari kesalahnnya. Dan 

ketika sesi selama 1,5jam selesai, saya 

meminta bapak ini untuk berdiri dan 

berjalan, awalnya saya mau menuntun, 

tapi beliau berkata ke saya “ngga usah 

mas, saya bisa kok jalan sendiri”. 

Bapak ini mulai muncul kesadaran 

untuk mau berjalan sendiri, itu semua 

karena pikiran bapak itu yang sudah mau 

berubah. Anda pun bisa melakukan 

bantuan kepada keluarga anda yang 

mengalami sitasi pasca stroke, berikut 

ada tiga langkah mudah yang dapat anda 

praktekkan. 

 

Langkah Pertama, mulailah dari 

anda, berpikirlah kalau keluarga anda 

yang mengalami pasca stroke itu pasti 

bisa normal kembali. Ketika anda sebagai 

orang terdekat dari pasien pasca stroke 

sudah menganggap bahwa keluarga 

anda itu, bapak misalnya, susah untuk 
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normal maka itulah yang nanti terjadi. 

Dan pemikiran yang menganggap susah 

normal akan memunculkan prilaku yang 

juga membuat bapak anda susah normal. 

Kalau anda mau mengubah pikiran anda 

bahwa bapak anda bisa sembuh maka 

itulah yang nanti terjadi 

Langkah Kedua, berikan 

dukungan penuh, pasien (dalam hal ini 

misalnya bapak) ketika mengalami stroke 

pasti merasakan situasi yang sangat 

berat, maka tugas anda sebagai keluarga 

harus memberikan dukungan penuh, 

bukan malah menyalahkan. Mereka yang 

pasca stroke itu sebenarnya butuh 

dukungan dan butuh kepercayaan dari 

keluarga. 

Langkah Ketiga, bangkitkan 

memorinya ketika masih sehat dulu, anda 

bisa mengambil beberapa foto, atau 

video ketika pasien pasca stroke in masih 

sehat, ingatkan dia bahwa dulu dia bisa 

berjalan normal. Sekarang pun bisa, 

kalau mau kembali melatih. Karena 

secara fisik dokter mengatakan sudah 

normal, tingga membenahi cara 

berpikirnya. 

Peran kita sebagai keluarga memang 

sangat penting, anda bisa menerapkan 

tiga langkah diatas untuk membantu 

memulihkan kembali. Ketika pikiran 

mereka yang mengalami pasca stroke 

maka pasti semua fungsi tubuhnya bisa 

kembali normal. 
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Inspirasi Tokoh 

 
 

ohammad Hatta. Siapa yang 

tidak mengenal salah satu 

pahlawan atau tokoh 

Proklamator Indonesia ini bersama 

Presiden Soekarno. Sangat bersahaja 

dan sederhana hingga akhir hayatnya ini 

itulah sosok Mohammad Hatta yang lahir 

pada tanggal 12 Agustus 1902 di 

Bukittinggi. Di kota kecil yang indah inilah 

Bung Hatta dibesarkan di lingkungan 

keluarga ibunya. Ayahnya, Haji 

Mohammad Djamil, meninggal ketika 

Hatta berusia delapan bulan. Dari ibunya, 

Hatta memiliki enam saudara 

perempuan. Ia adalah anak laki-laki satu-

satunya. Sejak duduk di MULO di kota 

Padang, ia telah tertarik pada 

pergerakan. Sejak tahun 1916, timbul 

perkumpulan-perkumpulan pemuda 

seperti Jong Java, Jong Sumatranen 

Bond, Jong Minahasa. dan Jong Ambon. 

Hatta masuk ke perkumpulan Jong 

Sumatranen Bond. 

 Sebagai bendahara Jong 

Sumatranen Bond, ia menyadari 

pentingnya arti keuangan bagi hidupnya 

perkumpulan. Tetapi sumber keuangan 

baik dari iuran anggota maupun dari  

 

 

 

 

sumbangan luar hanya mungkin lancar 

kalau para anggotanya mempunyai rasa 

tanggung jawab dan disiplin. Rasa 

tanggung jawab dan disiplin selanjutnya 

menjadi ciri khas sifat-sifat Mohammad 

Hatta. 

 

Masa Studi di Negeri Belanda 

Pada tahun 1921 Hatta tiba di Negeri 

Belanda untuk belajar pada Handels 

Hoge School di Rotterdam. Ia mendaftar 

sebagai anggota Indische Vereniging. 

Tahun 1922, perkumpulan ini berganti 

nama menjadi Indonesische Vereniging. 

M 
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Perkumpulan yang menolak bekerja 

sama dengan Belanda itu kemudian 

berganti nama lagi menjadi Perhimpunan 

Indonesia (PI). Hatta juga mengusahakan 

agar majalah perkumpulan, Hindia 

Poetra, terbit secara teratur sebagai 

dasar pengikat antaranggota. Pada tahun 

1924 majalah ini berganti nama menjadi 

Indonesia Merdeka. Hatta lulus dalam 

ujian handels economie (ekonomi 

perdagangan) pada tahun 1923. Semula 

dia bermaksud menempuh ujian doctoral 

di bidang ilmu ekonomi pada akhir tahun 

1925. Karena itu pada tahun 1924 dia 

non-aktif dalam PI. Tetapi waktu itu 

dibuka jurusan baru, yaitu hukum negara 

dan hukum administratif. Hatta pun 

memasuki jurusan itu terdorong oleh 

minatnya yang besar di bidang politik.  

Perpanjangan rencana studinya itu 

memungkinkan Hatta terpilih menjadi 

Ketua PI pada tanggal 17 Januari 1926. 

Pada kesempatan itu, ia mengucapkan 

pidato inaugurasi yang berjudul 

"Economische Wereldbouw en 

Machtstegenstellingen"--Struktur 

Ekonomi Dunia dan Pertentangan 

kekuasaan. Dia mencoba menganalisis 

struktur ekonomi dunia dan berdasarkan 

itu, menunjuk landasan kebijaksanaan 

non-kooperatif. Sejak tahun 1926 sampai 

1930, berturut-turut Hatta dipilih menjadi 

Ketua PI. Di bawah kepemimpinannya, PI 

berkembang dari perkumpulan 

mahasiswa biasa menjadi organisasi 

politik yang mempengaruhi jalannya 

politik rakyat di Indonesia. Sehingga 

akhirnya diakui oleh Pemufakatan 

Perhimpunan Politik Kebangsaan 

Indonesia (PPPI) PI sebagai pos depan 

dari pergerakan nasional yang berada di 

Eropa. PI melakukan propaganda aktif di 

luar negeri Belanda. Hampir setiap 

kongres intemasional di Eropa 

dimasukinya, dan menerima 

perkumpulan ini. Selama itu, hampir 

selalu Hatta sendiri yang memimpin 

delegasi. 

 

Pada tahun 1926, dengan tujuan 

memperkenalkan nama "Indonesia", 

Hatta memimpin delegasi ke Kongres 

Demokrasi Intemasional untuk 

Perdamaian di Bierville, Prancis. Tanpa 

banyak oposisi, "Indonesia" secara resmi 

diakui oleh kongres. Nama "Indonesia" 

untuk menyebutkan wilayah Hindia 

Belanda ketika itu telah benar-benar 

dikenal kalangan organisasi-organisasi 

internasional. Hatta dan pergerakan 

nasional Indonesia mendapat 

pengalaman penting di Liga Menentang 

Imperialisme dan Penindasan Kolonial, 

suatu kongres internasional yang 

diadakan di Brussels tanggal 10-15 

Pebruari 1927. Di kongres ini Hatta 

berkenalan dengan pemimpin-pemimpin 
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pergerakan buruh seperti G. Ledebour 

dan Edo Fimmen, serta tokoh-tokoh yang 

kemudian menjadi negarawan-

negarawan di Asia dan Afrika seperti 

Jawaharlal Nehru (India), Hafiz 

Ramadhan Bey (Mesir), dan Senghor 

(Afrika). Persahabatan pribadinya 

dengan Nehru mulai dirintis sejak saat itu. 

 

Pada tahun 1927 itu pula, Hatta dan 

Nehru diundang untuk memberikan 

ceramah bagi "Liga Wanita Internasional 

untuk Perdamaian dan Kebebasan" di 

Gland, Swiss. Judul ceramah Hatta L 

'Indonesie et son Probleme de I' 

Independence (Indonesia dan Persoalan 

Kemerdekaan). Bersama dengan Nazir 

St. Pamontjak, Ali Sastroamidjojo, dan 

Abdul Madjid Djojoadiningrat, Hatta 

dipenjara selama lima setengah bulan. 

Pada tanggal 22 Maret 1928, mahkamah 

pengadilan di Den Haag membebaskan 

keempatnya dari segala tuduhan. Dalam 

sidang yang bersejarah itu, Hatta 

mengemukakan pidato pembelaan yang 

mengagumkan, yang kemudian 

diterbitkan sebagai brosur dengan nama 

"Indonesia Vrij", dan kemudian 

diterjemahkan ke dalam Bahasa 

Indonesia sebagai buku dengan judul 

Indonesia Merdeka. Antara tahun 1930-

1931, Hatta memusatkan diri kepada 

studinya serta penulisan karangan untuk 

majalah Daulat Ra‘jat dan kadang-

kadang De Socialist. Ia merencanakan 

untuk mengakhiri studinya pada 

pertengahan tahun 1932. 

 

Kembali ke Tanah Air 

Pada bulan Juli 1932, Hatta berhasil 

menyelesaikan studinya di Negeri 

Belanda dan sebulan kemudian ia tiba di 

Jakarta. Antara akhir tahun 1932 dan 

1933, kesibukan utama Hatta adalah 

menulis berbagai artikel politik dan 

ekonomi untuk Daulat Ra’jat dan 

melakukan berbagai kegiatan politik, 

terutama pendidikan kader-kader politik 

pada Partai Pendidikan Nasional 

Indonesia. Prinsip non-kooperasi selalu 

ditekankan kepada kader-kadernya. 

Reaksi Hatta yang keras terhadap sikap 

Soekarno sehubungan dengan 

penahannya oleh Pemerintah Kolonial 

Belanda, yang berakhir dengan 

pembuangan Soekarno ke Ende, Flores, 

terlihat pada tulisan-tulisannya di Daulat 

Ra’jat, yang berjudul "Soekarno Ditahan" 

(10 Agustus 1933), "Tragedi Soekarno" 

(30 Nopember 1933), dan "Sikap 

Pemimpin" (10 Desember 1933). 

 

Pada bulan Pebruari 1934, setelah 

Soekarno dibuang ke Ende, Pemerintah 

Kolonial Belanda mengalihkan 

perhatiannya kepada Partai Pendidikan 

Nasional Indonesia. Para pimpinan Partai 

Pendidikan Nasional Indonesia ditahan 
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dan kemudian dibuang ke Boven Digoel. 

Seluruhnya berjumlah tujuh orang. Dari 

kantor Jakarta adalah Mohammad Hatta, 

Sutan Sjahrir, dan Bondan. Dari kantor 

Bandung: Maskun Sumadiredja, 

Burhanuddin, Soeka, dan Murwoto. 

Sebelum ke Digoel, mereka dipenjara 

selama hampir setahun di penjara Glodok 

dan Cipinang, Jakarta. Di penjara 

Glodok, Hatta menulis buku berjudul 

“Krisis Ekonomi dan Kapitalisme”. 

 

Masa Pembuangan 

Pada bulan Januari 1935, Hatta dan 

kawan-kawannya tiba di Tanah Merah, 

Boven Digoel (Papua). Kepala 

pemerintahan di sana, Kapten van 

Langen, menawarkan dua pilihan: 

bekerja untuk pemerintahan kolonial 

dengan upah 40 sen sehari dengan 

harapan nanti akan dikirim pulang ke 

daerah asal, atau menjadi buangan 

dengan menerima bahan makanan in 

natura, dengan tiada harapan akan 

dipulangkan ke daerah asal. Hatta 

menjawab, bila dia mau bekerja untuk 

pemerintah kolonial waktu dia masih di 

Jakarta, pasti telah menjadi orang besar 

dengan gaji besar pula. Maka tak perlulah 

dia ke Tanah Merah untuk menjadi kuli 

dengan gaji 40 sen sehari. 

 

Dalam pembuangan, Hatta secara teratur 

menulis artikel-artikel untuk surat kabar 

Pemandangan. Honorariumnya cukup 

untuk biaya hidup di Tanah Merah dan dia 

dapat pula membantu kawan-kawannya. 

Rumahnya di Digoel dipenuhi oleh buku-

bukunya yang khusus dibawa dari 

Jakarta sebanyak 16 peti. Dengan 

demikian, Hatta mempunyai cukup 

banyak bahan untuk memberikan 

pelajaran kepada kawan-kawannya di 

pembuangan mengenai ilmu ekonomi, 

sejarah, dan filsafat. Kumpulan bahan-

bahan pelajaran itu di kemudian hari 

dibukukan dengan judul-judul antara lain, 

"Pengantar ke Jalan llmu dan 

Pengetahuan" dan "Alam Pikiran 

Yunani." (empat jilid). 

 

Pada bulan Desember 1935, Kapten 

Wiarda, pengganti van Langen, 

memberitahukan bahwa tempat 

pembuangan Hatta dan Sjahrir dipindah 

ke Bandaneira. Pada Januari 1936 

keduanya berangkat ke Bandaneira. 

Mereka bertemu Dr. Tjipto 

Mangunkusumo dan Mr. Iwa 

Kusumasumantri. Di Bandaneira, Hatta 

dan Sjahrir dapat bergaul bebas dengan 

penduduk setempat dan memberi 

pelajaran kepada anak-anak setempat 

dalam bidang sejarah, tatabuku, politik, 

dan lain-Iain. 

 

Kembali Ke Jawa: Masa Pendudukan 

Jepang 
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Pada tanggal 3 Pebruari 1942, Hatta dan 

Sjahrir dibawa ke Sukabumi. Pada 

tanggal 9 Maret 1942, Pemerintah Hindia 

Belanda menyerah kepada Jepang, dan 

pada tanggal 22 Maret 1942 Hatta dan 

Sjahrir dibawa ke Jakarta. Pada masa 

pendudukan Jepang, Hatta diminta untuk 

bekerja sama sebagai penasehat. Hatta 

mengatakan tentang cita-cita bangsa 

Indonesia untuk merdeka, dan dia 

bertanya, apakah Jepang akan menjajah 

Indonesia? Kepala pemerintahan harian 

sementara, Mayor Jenderal Harada. 

menjawab bahwa Jepang tidak akan 

menjajah. Namun Hatta mengetahui, 

bahwa Kemerdekaan Indonesia dalam 

pemahaman Jepang berbeda dengan 

pengertiannya sendiri. Pengakuan 

Indonesia Merdeka oleh Jepang perlu 

bagi Hatta sebagai senjata terhadap 

Sekutu kelak. Bila Jepang yang fasis itu 

mau mengakui, apakah sekutu yang 

demokratis tidak akan mau? Karena 

itulah maka Jepang selalu didesaknya 

untuk memberi pengakuan tersebut, yang 

baru diperoleh pada bulan September 

1944. 

 

Selama masa pendudukan Jepang, Hatta 

tidak banyak bicara. Namun pidato yang 

diucapkan di 

Lapangan Ikada (sekarang Lapangan 

Merdeka) pada tanggaI 8 Desember 

1942 menggemparkan banyak kalangan. 

Ia mengatakan, “Indonesia terlepas dari 

penjajahan imperialisme Belanda. Dan 

oleh karena itu ia tak ingin menjadi 

jajahan kembali. Tua dan muda 

merasakan ini setajam-tajamnya. Bagi 

pemuda Indonesia, ia Iebih suka melihat 

Indonesia tenggelam ke dalam lautan 

daripada mempunyainya sebagai jajahan 

orang kembali." 

 

Proklamasi 

Pada awal Agustus 1945, Panitia 

Penyidik Usaha-Usaha Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia diganti dengan 

Panitia Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia, dengan Soekamo sebagai 

Ketua dan Mohammad Hatta sebagai 

Wakil Ketua. Anggotanya terdiri dari 

wakil-wakil daerah di seluruh Indonesia, 

sembilan dari Pulau Jawa dan dua belas 

orang dari luar Pulau Jawa. Pada tanggal 

16 Agustus 1945 malam, Panitia 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

mempersiapkan proklamasi dalam rapat 

di rumah Admiral Maeda (JI Imam Bonjol, 

sekarang), yang berakhir pada pukul 

03.00 pagi keesokan harinya. Panitia 

kecil yang terdiri dari 5 orang, yaitu 

Soekamo, Hatta, Soebardjo, Soekarni, 

dan Sayuti Malik memisahkan diri ke 

suatu ruangan untuk menyusun teks 

proklamasi kemerdekaan. Soekarno 

meminta Hatta menyusun teks 
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proklamasi yang ringkas. Hatta 

menyarankan agar Soekarno yang 

menuliskan kata-kata yang 

didiktekannya. Setelah pekerjaan itu 

selesai. mereka membawanya ke ruang 

tengah, tempat para anggota lainnya 

menanti. Soekarni mengusulkan agar 

naskah proklamasi tersebut ditandatangi 

oleh dua orang saja, Soekarno dan 

Mohammad Hatta. Semua yang hadir 

menyambut dengan bertepuk tangan 

riuh. 

 

Tangal 17 Agustus 1945, kemerdekaan 

Indonesia diproklamasikan oleh 

Soekarno dan Mohammad Hatta atas 

nama bangsa Indonesia, tepat pada jam 

10.00 pagi di Jalan Pengangsaan Timur 

56 Jakarta. Tanggal 18 Agustus 1945, Ir 

Soekarno diangkat sebagai Presiden 

Republik Indonesia dan Drs. Mohammad 

Hatta diangkat menjadi Wakil Presiden 

Republik Indonesia. Soekardjo 

Wijopranoto mengemukakan bahwa 

Presiden dan Wakil Presiden harus 

merupakan satu dwitunggal. 

 

Periode Mempertahankan 

Kemerdekaan Indonesia 

Indonesia harus mempertahankan 

kemerdekaannya dari usaha Pemerintah 

Belanda yang ingin menjajah kembali. 

Pemerintah Republik Indonesia pindah 

dari Jakarta ke Yogyakarta. Dua kali 

perundingan dengan Belanda 

menghasilkan Perjanjian Linggarjati dan 

Perjanjian Reville, tetapi selalu berakhir 

dengan kegagalan akibat kecurangan 

pihak Belanda. Untuk mencari dukungan 

luar negeri, pada Juli I947, Bung Hatta 

pergi ke India menemui Jawaharlal Nehru 

dan Mahatma Gandhi. dengan 

menyamar sebagai kopilot bernama 

Abdullah (Pilot pesawat adalah Biju 

Patnaik yang kemudian menjadi Menteri 

Baja India di masa Pemerintah Perdana 

Menteri Morarji Desai). Nehru berjanji, 

India dapat membantu Indonesia dengan 

protes dan resolusi kepada PBB agar 

Belanda dihukum. 

 

Kesukaran dan ancaman yang dihadapi 

silih berganti. September 1948 PKI 

melakukan pemberontakan. 19 

Desember 1948, Belanda kembali 

melancarkan agresi kedua. Presiden dan 

Wapres ditawan dan diasingkan ke 
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Bangka. Namun perjuangan Rakyat 

Indonesia untuk mempertahankan 

kemerdekaan terus berkobar di mana-

mana. Panglima Besar Soediman 

melanjutkan memimpin perjuangan 

bersenjata. Pada tanggal 27 Desember 

1949 di Den Haag, Bung Hatta yang 

mengetuai Delegasi Indonesia dalam 

Konperensi Meja Bundar untuk menerima 

pengakuan kedaulatan Indonesia dari 

Ratu Juliana. Bung Hatta juga menjadi 

Perdana Menteri waktu Negara Republik 

Indonesia Serikat berdiri. Selanjutnya 

setelah RIS menjadi Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, Bung Hatta kembali 

menjadi Wakil Presiden. 

 

Periode Tahun 1950-1956 

Selama menjadi Wakil Presiden, Bung 

Hatta tetap aktif memberikan ceramah-

ceramah di berbagai lembaga pendidikan 

tinggi. Dia juga tetap menulis berbagai 

karangan dan buku-buku ilmiah di bidang 

ekonomi dan koperasi. Dia juga aktif 

membimbing gerakan koperasi untuk 

melaksanakan cita-cita dalam konsepsi 

ekonominya. Tanggal 12 Juli 1951, Bung 

Hatta mengucapkan pidato radio untuk 

menyambut Hari Koperasi di Indonesia. 

Karena besamya aktivitas Bung Hatta 

dalam gerakan koperasi, maka pada 

tanggal 17 Juli 1953 dia diangkat sebagai 

Bapak Koperasi Indonesia pada Kongres 

Koperasi Indonesia di Bandung. Pikiran-

pikiran Bung Hatta mengenai koperasi 

antara lain dituangkan dalam bukunya 

yang berjudul Membangun Koperasi dan 

Koperasi Membangun (1971). 

 

Pada tahun 1955, Bung Hatta 

mengumumkan bahwa apabila parlemen 

dan konsituante pilihan rakyat sudah 

terbentuk, ia akan mengundurkan diri 

sebagai Wakil Presiden. Niatnya untuk 

mengundurkan diri itu diberitahukannya 

melalui sepucuk surat kepada ketua 

Perlemen, Mr. Sartono. Tembusan surat 

dikirimkan kepada Presiden Soekarno. 

Setelah Konstituante dibuka secara resmi 

oleh Presiden, Wakil Presiden Hatta 

mengemukakan kepada Ketua Parlemen 

bahwa pada tanggal l Desember 1956 ia 

akan meletakkan jabatannya sebagai 

Wakil Presiden RI. Presiden Soekarno 

berusaha mencegahnya, tetapi Bung 

Hatta tetap pada pendiriannya. 

 

Pada tangal 27 Nopember 1956, ia 

memperoleh gelar kehormatan akademis 

yaitu Doctor Honoris Causa dalam ilmu 

hukum dari Universitas Gajah Mada di 

Yoyakarta. Pada kesempatan itu, Bung 

Hatta mengucapkan pidato pengukuhan 

yang berjudul “Lampau dan Datang”. 

Sesudah Bung Hatta meletakkan 

jabatannya sebagai Wakil Presiden RI, 

beberapa gelar akademis juga 

diperolehnya dari berbagai perguruan 
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tinggi. Universitas Padjadjaran di 

Bandung mengukuhkan Bung Hatta 

sebagai guru besar dalam ilmu politik 

perekonomian. Universitas Hasanuddin 

di Ujung Pandang memberikan gelar 

Doctor Honoris Causa dalam bidang 

Ekonomi. Universitas Indonesia 

memberikan gelar Doctor Honoris Causa 

di bidang ilmu hukum. Pidato 

pengukuhan Bung Hatta berjudul 

“Menuju Negara Hukum”. 

 

Pada tahun 1960 Bung Hatta menulis 

"Demokrasi Kita" dalam majalah Pandji 

Masyarakat. Sebuah tulisan yang 

terkenal karena menonjolkan pandangan 

dan pikiran Bung Hatta mengenai 

perkembangan demokrasi di Indonesia 

waktu itu. Dalam masa pemerintahan 

Orde Baru, Bung Hatta lebih merupakan 

negarawan sesepuh bagi bangsanya 

daripada seorang politikus. Hatta 

menikah dengan Rahmi Rachim pada 

tanggal l8 Nopember 1945 di desa 

Megamendung, Bogor, Jawa Barat. 

Mereka mempunyai tiga orang putri, yaitu 

Meutia Farida, Gemala Rabi'ah, dan 

Halida Nuriah. Dua orang putrinya yang 

tertua telah menikah. Yang pertama 

dengan Dr. Sri-Edi Swasono dan yang 

kedua dengan Drs. Mohammad Chalil 

Baridjambek. Hatta sempat menyaksikan 

kelahiran dua cucunya, yaitu Sri Juwita 

Hanum Swasono dan Mohamad Athar 

Baridjambek. 

 

Pada tanggal 15 Agustus 1972, Presiden 

Soeharto menyampaikan kepada Bung 

Hatta anugerah negara berupa Tanda 

Kehormatan tertinggi "Bintang Republik 

Indonesia Kelas I" pada suatu upacara 

kenegaraan di Istana Negara. Bung 

Hatta, Proklamator Kemerdekaan dan 

Wakil Presiden Pertama Republik 

Indonesia, wafat pada tanggal 14 Maret 

1980 di Rumah Sakit Dr Tjipto 

Mangunkusumo, Jakarta, pada usia 77 

tahun dan dikebumikan di TPU Tanah 

Kusir pada tanggal 15 Maret 1980. 

 

Berikut Biodata dari Mohammad Hatta 

Nama : Dr. Mohammad Hatta (Bung 

Hatta) 

Lahir : Bukittinggi, 12 Agustus 1902 

Wafat : Jakarta, 14 Maret 1980 

Istri : (Alm.) Rahmi Rachim 

Anak : 

 Meutia Farida 

 Gemala 

 Halida Nuriah 

Gelar Pahlawan : Pahlawan Proklamator 

RI tahun 1986 

 

Pendidikan : 

 Europese Largere School (ELS) di 

Bukittinggi (1916) 
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 Meer Uirgebreid Lagere School 

(MULO) di Padang (1919) 

 Handel Middlebare School 

(Sekolah Menengah Dagang), 

Jakarta (1921) 

 Gelar Drs dari Nederland 

Handelshogeschool, Rotterdam, 

Belanda (1932) 

Karir : 

 Bendahara Jong Sumatranen 

Bond, Padang (1916-1919) 

 Bendahara Jong Sumatranen 

Bond, Jakarta (1920-1921) 

 Ketua Perhimpunan Indonesia di 

Belanda (1925-1930) 

 Wakil delegasi Indonesia dalam 

gerakan Liga Melawan 

Imperialisme dan Penjajahan, 

Berlin (1927-1931) 

 Ketua Panitia (PNI Baru) 

Pendidikan Nasional Indonesia 

(1934-1935) 

 Kepala Kantor Penasihat pada 

pemerintah Bala Tentara Jepang 

(April 1942) 

 Anggota Badan Penyelidik Usaha-

usaha Persiapan Kemerdekaan 

(Mei 1945) 

 Wakil Ketua Panitia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (7 

Agustus 1945) 

 Proklamator Kemerdekaan 

Republik Indonesia (17 Agustus 

1945) 

 Wakil Presiden Republik 

Indonesia pertama (18 Agustus 

1945) 

 Wakil Presiden merangkap 

Perdana Menteri dan Menteri 

Pertahanan (Januari 1948 - 

Desember 1949) 

 Ketua Delegasi Indonesia pada 

Konferensi Meja Bundar di Den 

Haag dan menerima penyerahan 

kedaulatan dari Ratu Juliana 

(1949) 

 Wakil Presiden merangkap 

Perdana Menteri dan Menteri Luar 

Negeri Kabinet Republik Indonesia 

Serikat (Desember 1949 - Agustus 

1950) 

 Dosen di Sesko Angkatan Darat, 

Bandung (1951-1961) 

 Dosen di Universitas Gajah Mada, 

Yogyakarta (1954-1959) 

 Penasihat Presiden dan Penasihat 

Komisi IV tentang masalah korupsi 

(1969) 

 Ketua Panitia Lima yang bertugas 

memberikan perumusan 

penafsiran mengenai Pancasila 

(1975) 
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Motivasi 

 

 

 

eluarga adalah hal pertama 

yang kita rasakan dalam hidup 

kita. dan membangun keluarga 

bahagia adalah tugas dari setiap 

manusia. Kata-kata mutiara ini mencoba 

menyegarkan pikiran anda terhadap 

keluarga anda, selamat menikmati. 

 

1. Komunikasi yang lancar adalah 

sumber mata air bagi kebahagiaan 

sebuah keluarga. 

 

2. Kekayaan melimpah akan menjadi tak 

berarti jika kita menelantarkan keluarga 

kita. kuluarga yang bahagia adalah 

kebahagiaan sesungguhnya. 

 

3. jika kita bekerja keras untuk menafkahi 

keluarga, maka kita harus bekerja lebih 

keras untuk membahagiakan keluarga. 

 

4. Keceriaan dalam sebuah keluarga, 

adalah kado terbaik untuk anak-anak 

anda. 

 

5. Ciptakanlah Taman surga dalam 

keluarga anda. Jadikan setiap debu yang 

terbang di rumah anda sebagai sumber 

kebahagiaan. 

6. Anak-anak kita sangat membutuhkan 

perhatian kita. menjadikan rumah penuh 

canda dan keceriaan adalah tugas anda 

selaku orang tua. 

 

7. kualitas kebahagiaan keluarga anda 

menentukan prestasi anak anda dimasa 

depan. 

 

8. kita melihat masa kecil anak kita cuma 

sekali, karena itu pastikan anda 

menjadikan keluarga anda sebagai 

keluarga yang dipenuhi kebahagiaan. 

 

9. Kehidupan boleh mengamuk dengan 

masalahnya. Tapi keluarga selalu 

mampu mendamaikan hati yang kacau. 

 

10. bermain itu mudah, karena kita suka 

bermain. Karena kita sangat mencintai 

keluarga kita, maka membahagiakan 

anggota keluarga akan menjadi mudah. 

 

11. dikatakan mendidik anak-anak adalah 

tugas ibu. Tapi sebenarnya ayah juga 

memiliki tanggung jawab yang sama, 

karena anak anda akan mencontoh 

prilaku ayah maupun ibunya. 

 

K 
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12. keberhasilan anak kita mengarungi 

kehidupan, sering kali ditentukan oleh 

keberhasilan anda membangun keluarga 

yang bermutu. 

 

13. kita memang ingin mencari sesuatu 

yang lebih mewah. Tapi kemewahan 

bukan hal terpenting dalam keluarga 

anda. 

 

14. keluarga itu baru sempurna jika istri, 

suami, anak hidup dalam keluarga, bukan 

hidup dalam pekerjaan mereka masing-

masing. 

 

15. setiap anggota keluarga saling 

membutuhkan. Anak membutuhkan kasih 

sayang orang tua, dan orang tua 

memerlukan keceriaan anak mereka. 

 

16. Keluarga akan menjadi penyembuh 

saat lingkungan meracunimu. Karena itu 

jangan biarkan kekebalan alami keluarga 

anda memudar. 

 

17. Jika kau tidak menemukan 

kebahagiaan dalam keluarga, maka 

engkau belum merasakan kebahagiaan 

terbesar yang diciptakan tuhan di muka 

bumi. 

 

18. keluarga adalah setetes air dari surga 

yang diturunkan ke bumi. 

 

19. Kularga hanya akan menjadi indah 

jika kita mau mengecatnya dengan 

keindahan. Jika kita menelantarkannya, 

maka ia akan terlihat seperti bangunan 

yang kumuh dan tempat bermula segala 

kejahatan. 

 

20. engkau boleh sukses membangun 

perusahaan, sukses menciptakan 

penemuan. Tapi tak ada yang 

mengalahkan kebahagiaan dari sukses 

membangun keluarga berkualitas. 

 

21. kita belajar di sekolah dasar selama 

beberapa tahun, sekolah lanjutan selama 

beberapa tahun, dan universitas 

beberapa tahun. Tapi Keluarga akan 

menjadi tepat belajar seumur hidup. 

 

22. simpanlah masalahmu dluar pintu. 

Dan pastikan hanya kebahagiaan yang 

memasuki pintu rumahmu. 

 

23. anda tak akan berhasil mendirikan 

keluarga bahagia, jika hidup pada 

lingkungan yang buruk. 

 

Demikianlah kumpulan kata-kata mutiara 

terkait dengan keluarga bahagia. kami 

harap anda tersenyum dan bertekat 

membangun keluarga yang penuh 

kebahagiaan. Sampai jumpa di 

kesempatan berikutnya. 
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Membangun rumah tangga yang 

harmonis adalah impian setiap 

orang.  Namun, mewujudkan kondisi 

dalam keluarga yang kondusif untuk 

bekerja dan berkarya tidaklah semudah 

yang dibayangkan.  Diperlukan rasa 

saling pengertian, toleransi, dan tentu 

saja rasa saling menyayangi antara 

anggota keluarga, khususnya bagi yang 

memegang peran sebagai orang tua. 

 

Nah, kali ini, Top10Indo akan 

membagikan beberapa tips untuk 

membina rumah tangga yang 

harmonis.  Ada berbagai hal yang bisa 

anda lakukan untuk menciptakan kondisi 

harmonis yang membuat anda merasa 

betah tinggal di rumah berlama-

lama.  Langsung saja, berikut tipsnya: 

 

 

10.  Saling mendengarkan 

 

Cobalah meluangkan waktu untuk 

berbincang-bincang secara empat mata 

dengan setiap anggota keluarga anda, 

terutama pasangan/  Saat berbincang-

bincang, gunakanlah momen ini tidak 

hanya untuk mengungkapkan berbagai 

masalah yang anda hadapi, namun juga 

manfaatkan untuk mendengarkan 

berbagai keluhan dari pasangan. 

 

Akan lebih baik lagi jika keluhan tersebut 

bisa langsung anda tanggapi dan anda 

carikan jalan keluarnya.  Namun 

demikian, walaupun solusi atas keluhan 

yang diungkapkan tadi belum terlaksana, 

setidaknya anggota keluarga anda akan 

merasa diperhatikan karena ada sosok 

yang bisa diajak untuk berbagi. 

 

9.  Bersyukur 

 

 

 

Kunci dari hidup yang tenang adalah rasa 

syukur dan puas terhadap hal-hal yang 

kita miliki saat ini, termasuk 

keluarga.  Hidup yang tenang akan 

membawa kita ke rumah tangga yang 
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harmonis.  Oleh karena itu, tunjukkanlah 

rasa syukur dan bahagia terhadap 

keluarga yang saat ini anda 

miliki.  Buatlah mereka merasa sebagai 

orang yang berharga dalam hidup anda. 

 

Rasa syukur ini bisa diwujudkan dalam 

bentuk ibadah sesuai dengan 

kepercayaan masing-masing, beramal 

kepada yang membutuhkan, atau dengan 

menunjukkan pada keluarga bahwa anda 

bahagia bersama mereka.  Syukur 

adalah salah satu kunci penting untuk 

membina rumah tangga yang harmonis. 

 

8.  Pembagian tugas 

 

Keharmonisan hanya bisa tercapai 

apabila ada keseimbangan, termasuk 

dalam hal pembagian tugas dalam rumah 

tangga.  Oleh karena itu, bicarakanlah 

baik-baik dengan pasangan anda tentang 

tugas-tugas harian yang harus 

dikerjakan.  Sepakatilah siapa yang 

harus bertanggung jawab untuk tugas 

tertentu, dan jangan ragu untuk meminta 

bantuan setiap kali anda mengalami 

kesulitan. 

 

Pembagian tugas yang baik juga akan 

membuat pekerjaan sehari-hari lebih 

efisien dan cepat terselesaikan, 

akibatnya anda akan memiliki lebih 

banyak waktu untuk bersantai dan 

bersenang-senang dengan 

keluarga.  Oleh karena itu, jangan ragu 

untuk melakukan pembagian tugas 

dalam rumah tangga. 

 

7.  Memahami peran masing-

masing 

 

 

Satu lagi poin penting untuk membangun 

keluarga yang bahagia.  Anda harus 

benar-benar mengetahui tugas, hak, dan 

kewajiban anda dalam rumah 

tangga.  Sadarilah posisi anda, dan 

cobalah untuk memenuhi kewajiban anda 

sebelum menuntut hak dari anggota 

keluarga yang lain.  Dengan menyadari 

posisi dan peran masing-masing, 

pertengkaran dan konflik rumah tangga 

akan bisa diminimalisir. 

 

Walaupun demikian, jangan ragu untuk 

"melangkah keluar" dari posisi kita jika 
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melihat pasangan anda kewalahan 

melaksanakan kewajibannya.  Jangan 

merasa gengsi untuk membantunya, dan 

tunjukkan padanya bahwa anda 

melakukan hal tersebut karena 

mencintainya dengan tulus. 

 

6.  Prioritaskan keluarga 

 

Jika anda sudah berumah tangga, maka 

hal ini berarti bahwa anda berkomitmen 

untuk mengutamakan kepentingan 

keluarga di atas ambisi pribadi.  Ingat, 

membina keluarga bukanlah suatu hal 

yang main-main, dan jika anda sudah 

membangun rumah tangga, maka 

kewajiban andalah untuk membuatnya 

menjadi sebuah rumah tangga nan 

harmonis. 

 

Jangan mudah melanggar janji yang 

sudah anda ucapkan untuk anggota 

keluarga hanya karena kepentingan 

pribadi atau pekerjaan.  Ingat, anda juga 

harus mempertimbangkan bahwa 

apapun yang anda lakukan, pekerjaan 

yang anda kerjakan, semuanya bertujuan 

untuk membuat hidup keluarga anda 

lebih baik. 

 

5.  Luangkan waktu khusus 

untuk keluarga 

 

 

Waktu luang untuk rekreasi dan 

bercengkerama dengan anggota 

keluarga sangat penting, apalagi jika 

anda termasuk orang yang sibuk 

bekerja.  Sediakan setidaknya satu hari 

dalam sebulan untuk bersenang-senang 

dan melakukan rekreasi bersama 

keluarga.  Hal ini bisa memperkuat rasa 

kebersamaan sekaligus membuat 

hubungan dalam rumah tangga menjadi 

lebih harmonis. 

 

Jika perlu, jangan ragu untuk mengambil 

cuti untuk mendapatkan quality time 

bersama keluarga.  Manfaatkanlah 

waktu-waktu tersebut untuk membuat 

hubungan anda dengan pasangan 

menjadi lebih romantis, atau untuk lebih 

memahami anak-anak anda. 
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4.  Menyesuaikan diri dengan 

pasangan 

 

Walaupun sudah lama hidup bersama 

dan membangun keluarga, tindakan 

untuk menyesuaikan diri dengan 

pasangan adalah hal yang harus terus 

dijaga.  Cobalah untuk melakukan hal-hal 

yang disukai pasangan dan menghindari 

hal-hal yang tidak disukainya.  Jika anda 

melakukan hal ini dengan tulus, maka 

pasangan pun akan berusaha melakukan 

hal yang sama. 

 

Sikap saling memahami dan mengerti 

adalah syarat mutlak dalam persiapan 

mental sebelum menikah.  Jika anda dan 

pasangan serta anggota keluarga lain 

mampu melakukan hal ini dengan baik, 

maka pertengkaran dan percekcokan 

dalam rumah tangga akan bisa dihindari 

dengan baik. 

 

3. Jujur dan saling percaya   

 

 

 

Sepintas mudah, namun tidak semudah 

yang dibayangkan untuk 

menjalankannya.  Kepercayaan adalah 

kunci dalam rumah tangga harmonis, dan 

kunci dari kepercayaan adalah 

kejujuran.  Oleh karena itu, biasakanlah 

untuk bersikap terbuka dan tidak 

menutup-nutupi sesuatu dari pasangan 

anda.  Cobalah untuk 

mengkomunikasikan semua problem, 

masalah, atau hal-hal yang mengganjal di 

hati. 

 

Jika anda terbiasa bersikap jujur, maka 

rasa percaya akan tumbuh dengan 

sendirinya dari pasangan.  Tak ada lagi 

kecurigaan, prasangka buruk, maupun 

kecemburuan yang bisa memicu 

pertengkaran.  Yang ada hanyalah sikap 

terbuka, saling percaya, saling 

mendukung, dan saling cinta. 

 

2.  Buat rencana yang terstruktur 

rapi 

 

Seperti yang sudah dibicarakan di atas, 

membangun rumah tangga bukanlah 

suatu hal main-main.  Anda memerlukan 

rencana yang tersusun rapi untuk 

menciptakan rumah tangga yang 

harmonis.  Diperlukan target-target 

tertentu dan juga rencana cadangan 
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untuk mengantisipasi berbagai hal yang 

tidak terduga.  Yang jelas, akan lebih baik 

jika anda memiliki program rumah tangga 

yang tertarget. 

 

Untuk membangun rencana, diperlukan 

juga partisipasi dari pasangan 

anda.  Cobalah untuk meminta pendapat, 

usul, dan masukannya.  Pikirkan pula 

berbagai program jangka panjang yang 

mungkin berguna, misalkan asuransi dan 

investasi. 

 

1.  Hormati komitmen yang 

sudah anda bangun bersama 

pasangan 

 

 

 

Ingat, niat anda saat membangun rumah 

tangga adalah untuk mendapatkan 

kehidupan yang bahagia, baik di dunia 

maupun akhirat.  Yang dimaksud 

kebahagiaan ini tidak hanya kebahagiaan 

anda pribadi, namun juga kebahagiaan 

pasangan dan anggota keluarga 

lainnya.  Jadikanlah komitmen ini sebagai 

sumber motivasi sekaligus tujuan utama 

dari setiap aktivitas yang anda lakukan 

saat ini. 

 

Jadikanlah pula komitmen ini sebagai 

pengingat setiap kali anda merasa sedih, 

patah semangat, atau merasa mulai 

melenceng dari tujuan.  Ingatlah wajah-

wajah istri, suami, atau anak-anak 

anda.  Komitmen ini bisa menjadi energi 

positif yang mendukung karir sekaligus 

membuat anda menjadi pribadi yang 

lebih baik. 

Tips Kiat Cara Membina 

Keluarga Bahagia Sakinah 

Mawaddah  

 

Menciptakan keluarga yang bahagia 

sakinah mawaddah warahmah dan 

keluarga yang islami adalah merupakan 

bagian dari salah satu tujuan pernikahan 

di dalam islam itu sendiri. 

 

Tujuan manfaat pernikahan dalam Islam 

adalah merupakan bagian dari mengikuti 

sunnah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa 

sallam yang merupakan panutan kita 

dalam kehidupan dunia maupun akhirat.  
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Karena dalam ajaran Islam dan Sunnah 

Nabi banyak terkandung hikmah dan 

manfaat yang banyak sekali. Untuk itulah 

mengetahui tips membentuk keluarga 

bahagia adalah perlu untuk diketahui dan 

dipahami oleh para keluarga dan 

pasangan suami istri. 

 

Agama Islam telah memberikan petunjuk 

yang lengkap dan rinci terhadap 

persoalan pernikahan. Mulai dari anjuran 

menikah, cara memilih pasangan yang 

ideal, melakukan khitbah (peminangan), 

bagaimana mendidik anak 

 

Serta memberikan jalan keluar jika terjadi 

kemelut dalam rumah tangga, sampai 

dalam proses nafaqah (memberi nafkah) 

dari suami kepada istrinya serta juga 

persoalan harta waris dalam keluarga, 

semua diatur oleh Islam secara rinci, 

detail dan gamblang. 

 

 

 

Tujuan Pernikahan Dalam 

Membentuk Keluarga Sakinah 

Mawaddah Warahmah 

 

Mengenai tujuan sebuah pernikahan 

dalam agama Islam adalah terdapat 

dalam dalil Al-Qur'an mengenai 

keutamaan menikah yaitu firman Allah 

Ta'ala yang artinya : 

"Dan di antara tanda-tanda kebesaran-

Nya ialah ia menciptakan pasangan-

pasangan untukmu dari jenismu sendiri, 

agar kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya, dan Dia 

menjadikan di antaramu rasa kasih 

(mawaddah) dan sayang (rahmah). 

Sungguh pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda (kebesaran 

Allah) bagi kamu yang berfikir." (QS Ar 

Rum : 30: 21). 

 

Rumah tangga teladan islami adalah 

merupakan rumah yang selalu 

didambakan oleh setiap pasangan 

suami-istri yang terdapat didalamnya 

ketenangan, kedamaian, kasih sayang 

dan dalam hadits disebut dengan Baiti 

jannatiy (rumahku adalah surgaku).  

 

Banyak cara kiat resep membentuk 

rumah tangga yang baik dengan cara 

diplaning (direncanakan secara matang) 
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untuk mencapainya, tetapi tentu saja 

planing tersebut tidak bisa mencapai 

sasaran yang tepat sebagaimana yang 

diharapkan.  

 

Untuk mencapai hal tersebut haruslah 

dibutuhkan seorang figure yang teladan 

yang telah sukses dalam membina rumah 

tangga sakinah mawaddah warohmah. 

Sebagai seorang muslim, figur teladan itu 

tidak ada yang lain kecuali figur 

Rosululloh SAW. 

 

Dalam Islam tujuan pernikahan itu antara 

lain adalah sebagai berikut : 

1. Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri 

Manusia Yang Asasi. 

2. Untuk Membentengi Akhlaq Yang 

Mulia. 

3. Untuk Menegakkan Rumah 

Tangga Yang Islami. 

4. Untuk Meningkatkan Ibadah 

Kepada Allah. 

5. Untuk Memperoleh Keturunan 

Yang Shalih Shalihah 

Hakekat Kehidupan Rumah 

Tangga Yang Harmonis Sakinah 

 

Sesungguhnya hakekat kehidupan yang 

sakinah adalah suatu kehidupan yang 

dilandasi mawaddah warohmah (cinta 

dan kasih sayang) dari Allah subhanahu 

wata’ala Pencipta alam semesta ini. 

Yakni sebuah kehidupan yang diridoi 

Allah. 

 

Yang mana para pelakunya / orang yang 

menjalani kehidupan tersebut senantiasa 

berusaha dan mencari keridhoan Allah 

dan rasulNya, dengan cara melakukan 

setiap apa yang diperintahkan dan 

meninggalkan segala apa yang dilarang 

oleh Allah dan rasulNya. 

 

Maka kesimpulannya, bahwa hakekat 

sebuah kehidupan rumah tangga yang 

sakinah adalah terletak pada 

realisasi/penerapan nilai-nilai agama 

dalam kehidupan berumah tangga yang 

bertujuan mencari ridho Allah subhanahu 

wata’ala.  

 

 

Karena memang hakekat ketenangan 

jiwa (sakinah) itu adalah ketenangan 

yang terbimbing dengan agama dan 
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datang dari sisi Allah subhanahu 

wata’ala, sebagaimana firman Allah 

(artinya): 

"Dia-lah yang telah menurunkan sakinah 

(ketenangan) ke dalam hati orang-orang 

yang beriman agar keimanan mereka 

bertambah di samping keimanan mereka 

(yang telah ada)." (QS. Al Fath : 4) 

 

Salah satu di antara kebahagiaan yang 

tidak bisa dinilai dengan materi ialah 

kebahagiaan hidup dalam keluarga yang 

sakinah, mawaddah wa rahmah. 

Sehingga ada ungkapan seorang 

penasehat perkawinan : "Andaikan di 

dunia ada surga, surga itu ialah 

perkawinan yang bahagia. Andaikan di 

dunia ada neraka, neraka itu adalah 

perkawinan yang gagal". 

 

Syariat Islam tentang munakahat atau 

perkawinan dan kehidupan keluarga 

adalah bertujuan untuk mewujudkan 

kehidupan yang diliputi ketenangan dan 

kebahagiaan, atau dalam istilah agama 

disebut sakinah. 

Tips Kiat Menuju Keluarga 

Harmonis Bahagia Sakinah 

 

Siapa orangnya yang tak ingin memiliki 

keluarga yang sakinah. Keluarga bahagia 

di dunia dan akhirat. Meskipun setiap 

orang menginginkan keluarga yang 

dibinanya adalah keluarga sakinah, 

namun sangat sedikit yang mengetahui 

bagaimana kiat membangun keluarga 

sakinah yang benar. 

 

Keluarga sakinah adalah tempat kita 

bernaung dari segala permasalahan 

kehidupan. Rumah yang diisi dengan 

keluarga sakinah akan menjadi rumah 

yang dirindukan. Rumah penyejuk hati 

yang akan menghibur pemiliknya setiap 

kali singgah di rumah tersebut. 

 

Bagaimana kiat membangun keluarga 

sakinah? Kiat membangun keluarga 

sakinah harus diketahui sedini mungkin, 

bukan hanya pada saat akan menikah. 

Seorang remaja harus memahami 

bagaiaman kiat membangun keluarga 

sakinah sebelum ia masuk pada usia 

pernikahan dan selanjutnya menjalani 

pernikahan tersebut. 

 

Ada beberapa kiat cara membina 

keluarga bahagia sakinah mawadah 

warahmah dalam naungan Islam yaitu 

diantaranya : 

 

Rumah Tangga Dibangun Dan 

Didirikan Berlandaskan Al-

Qur'an Dan Sunnah Nabi 
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Asas serta niat awal ketika merintis 

sebuah keluarga dalam bentuk 

pernikahan yang syah baik dalam agama 

maupun sah di dalam aturan negara 

dalam rangka pembentukan sebuah 

keluarga sakinah ialah rumah tangga 

yang dibina atas landasan taqwa, 

berpandukan Al-Quran dan Sunnah dan 

bukannya atas dasar cinta semata-mata. 

 

Membentuk Rumah Tangga 

Untuk Menciptakan Kasih 

Sayang (Mawaddah Warahmah) 

 

Ini adalah merupakan cara membina 

keluarga bahagia dan sakinah 

selanjutnya. Tanpa adanya 'al-

mawaddah' serta 'al-Rahmah', maka 

sebuah masyarakat tidak akan dapat 

hidup dengan tenang dan aman 

terutamanya dalam lingkup kecil sebuah 

keluarga.  

 

Dua hal ini merupakan pilar penting yang 

diperlukan karena sifat kasih sayang 

yang wujud dalam sebuah rumah tangga 

dapat melahirkan sebuah masyarakat 

yang bahagia, saling menghormati, saling 

mempercayai dan saling tolong-

menolong dalam kebaikan. 

 

Tanpa kasih sayang, sebuah perkawinan 

akan hancur, kebahagiaan hanya akan 

menjadi impian semua saja. Dan ini 

adalah termasuk ciri kriteria keluarga 

bahagia sakinah mawaddah. 

 

Bersyukur Telah Dikaruniai 

Pasangan Hidup 

 

Mensyukuri nikmat Allah adalah 

merupakan kewajiban bagi tiap hamba-

hambaNya. Karena tidak sedikit manusia 

yang sampai akhir hayatnya tidak 

mempunyai pasangan hidup.  

 

Mensyukuri ini juga artinya kita siap 

dengan kelebihan dan kekurangan 

pasangan hidup kita. Apapun itu. Karena 

pada umumnya ketika berkenalan dulu 

kita hanya mengenal akan kebaikan-

kebaikan dari pasangan kita.  

 

Setelah kita mengarungi bahtera rumah 

tangga lambat laun kita juga akan 

mengetahui kekurangan pada istri atau 

suami kita. Tetapi itulah rumah tangga, 

saling melengkapi satu sama lain dan 

menutupi kekurangan satu sama lain.  

 

Memilih Kriteria Suami atau Istri 

Yang Tepat 

 

Ini dilakukan sebelum masa pernikahan 

dimulai. Agar terciptanya keluarga yang 

sakinah, maka dalam menentukan 
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kriteria suami maupun istri haruslah tepat. 

Diantara kriteria tersebut misalnya 

beragama islam dan shaleh maupun 

shalehah, berasal dari keturunan dan 

keluarga yang kita percayai yang baik-

baik. 

 

Mempunyai akhlak mulia, sopan santun 

dan bertutur kata yang baik. Ini juga yang 

harus dilakukan dalam rangka untuk 

sebagai cara menciptakan keluarga 

sakinah mawaddah warahmah pertama 

kalinya. 

 

Menjalankan Kewajiban dan Hak 

Sebagai Suami Dan Istri Dengan 

Baik 

 

Dalam Islam telah banyak diajarkan 

bagaimana hak seorang istri, kewajiban 

seorang istri. Apa saja yang menjadi 

bagian dari sebuah kewajiban seorang 

suami, apa hak-hak suami dalam rumah 

tangga.  

 

Bila kesemuanya bisa dijalankan dengan 

baik maka hal ini bisa menjadi jalan untuk 

menciptakan keluarga harmonis dalam 

sebuah lingkungan masyarakat. 

 

Demikian tadi beberapa kiat meraih 

keluarga bahagia dan harmonis dalam 

sebuah keluarga. Karena memang 

kebahagiaan keluarga dalah merupakan 

awal baik dalam menciptakan generasi 

penerus bangsa yang kuat, beriman dan 

berakhlak baik serta cerdas di kemudian 

hari.  

 

 

 

Selain hal tersebut da juga tips keluarga 

bahagia lainnya diantaranya yaitu : 

1. Selama menempuh hidup 

berkeluarga, sadarilah bahwa 

jalan yang akan kita lalui tidaklah 

selalu jalan yang bertabur bunga 

kebahagiaan tetapi juga semak 

belukar yang penuh onak dan duri. 

2. Ketika biduk rumah tangga dalam 

masalah, janganlah saling 

berlepas tangan, tetapi sebaliknya 

justru semakin erat berpegangan 

tangan untuk menyelesaikan 

masalah tersebut. 
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3. Ketika keluarga belum dikaruniai 

anak, cintailah istri atau suami 

dengan sepenuh hati dan 

senantiasa berusaha dan berdoa. 

4. Ketika sudah mempunyai anak, 

janganlah membagi cinta kepada 

suami atau istri dan anak-anak 

dengan beberapa bagian 

saja,akan tetapi cintailah suami-

istri serta anak-anak dengan 

sepenuh hati tanpa terkecuali. 

5. Ketika ekonomi keluarga belum 

membaik, yakinlah bahwa pintu 

rejeki akan terbuka lebar 

berbanding lurus dengan tingkat 

ketaatan suami istri kepada Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala 

Kiat membangun keluarga sakinah pada 

hakikatnya adalah mendekatkan 

keluarga dengan nilai-nilai Islam. 

Semakin dekat sebuah keluarga dengan 

ajaran Islam sebagai agamanya, maka 

akan semakin membuat nilai-nilai 

keberkahan itu hadir dalam kehidupan 

rumah tangga. Kesakinahan bersama 

pasangan maupun anak-anak akan 

mudah diraih. 

 

Keluarga sakinah adalah awal dari 

berdirinya sebuah masyaarakat madani. 

Dimulai dari keluarga, selanjutnya akan 

lahirlah negara yang berkahi oleh Allah 

SWT. 

5 Tips Menjadi Keluarga Yang 

Harmonis dan Bahagia  

Memiliki keluarga yang harmonis, 

tentunya menjadi impian setiap keluarga. 

Dengan keharmonisan yang terjaga 

tentunya memberikan kehidupan 

keluarga lebih aman, damai, tentram 

bahkan menjadi contoh pasangan yang 

terharmonis. Di tambah dengan hadirnya 

si kecil di rumah, semakin membuat 

banyak pasangan harus saling menjaga 

hubungan dengan sangat baik. Akan 

tetapi, dalam menjalinn hubungan 

dengan pasangan tentunya bukan hal 

yang mudah. Tidak heran jika sering 

sekali beberapa pasangan yang ribut 

bahkan harus bercerai karena kondisi 

keluarga yang kurang harmonis. Jika hal 

ini terjadi, tentunya akan membuat 

anggota keluarga sedih terumata si kecil 

yang masih polos dan butuh kasih 

sayang. 

Membangun sebuah keluarga kecil, 

memang sering di bumbui beberapa 

bumbu yang pedas, manis yang 

semuanya harus di lewati. Namun, bagi 

anda yang ingin memiliki hubungan yang 

lebih nyaman, damai dan harmonis 

dengan pasangan anda ada tipsnya. 

Dengan tips ini akan membantu anda 

mendapatkan satu akses yang indah 

sehingga keluarga menjadi bahagia dan 

utuh hingga ajal memishkan. Berikut ini 
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beberapa tips keluarga harmonis yang 

bisa anda coba untuk menciptakan 

keluarga yang sakinah, mawadah dan 

waroohmah : 

1. Jalin komunikasi yang baik.  

Komunikasi menjadi bagian yang penting 

untuk memberikan kabar tentang apa 

yang di lakukan hari ini, sedang apa, 

diman dan lainnya. Dengan komunikasi 

yang lancar apa lagi dengan kesibukan 

masing- masing tentunya harus di 

perhatikan dengan sangat baik. Cara ini 

akan membuat pasangan mampu 

percaya dan dapat mengontrol aktivitas 

pasangan. 

2. Saling percaya.  

Aktivitas yang padat bahkan mungkin 

harus bekerja keluar kota, pulang malam 

bahkan jarang bertemu menjadi 

penyebab pasangan sering bertengkar. 

Akan tetapi, dengan kepercayaan yang di 

milikinya membuat anda dan pasangan 

tetap saling mendukung walau sibuk 

masing- masing. 

3. Berterus-terang.  

 

Sikap terus terang, kejujuran, dan 

keberanian adalah kunci kebahagiaan 

kehidupan rumah tangga yang tidak 

mungkin nihil dari kesalahan. Dalam 

artian, jika Anda melakukan kesalahan, 

maka yang harus Anda lakukan adalah 

bergegas meminta maaf, berani 

mengakuinya, dan berjanji tidak akan 

mengulanginya lagi di kemudian hari. 

Sikap tersebut sama sekali tidak berarti 

menistakan status dan harga diri Anda. 

Hal itu justru mendorong pihak lain untuk 

menghormati, mempercayai, dan 

memaafkan Anda.  

 

4. Kepedulian dan Solidaritas.  

Bagian fragmen terindah kehidupan 

rumah tangga adalah kepedulian dan 

solidaritas yang dilakoni suami atau istri 

dalam menghadapi kesulitan dengan 

kesabaran dan perjuangan luar biasa. 

Tatkala istri berdiri di samping suaminya, 

maka suami akan merasa kuat dan penuh 

percaya diri, begitu juga sebaliknya. 

Ketika istri atau suami merasakan bahwa 

pasangannya merasa kuat dan percaya 

diri, maka dia akan merasa jiwanya 

diliputi kedamaian dan ketenteraman. 

Sisi ini pada kenyataannya merupakan 

esensi pernikahan dan integrasi batin di 

antara kedua belah pihak. 

5. Kencan.  

Walau sudah berumah tangga, kencan 

atau dating dengan pasangan menjadi 

solusi lainnya. Cara ini membuat anda 

dan pasang bisa lebih dekat dan bercerita 

seputar aktivitas yang di lakukan dan 
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rencana yang akan di lakukan. Sehingga 

keluarga yang harmonis selalu tercipta. 

Itulah beberapa tips keluarga harmonis 

yang dapat anda simak, semoga dengan 

beberapa tips tersebut hubungan 

keluarga anda akan lebih harmonis lagi. 

Dan juga mampu menciptakan keluarga 

yang sakinah, mawadah dan 

waroohmah. Semoga bermanfaat. 
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isah motivasi kali ini akan 

mengisahkan sebuah dongeng 

motivasi tentang seorang petani 

miskin. Impiannya ingin menjadi orang 

yang kaya. Dapatkah impian itu terkabul? 

Dapatkah ia mengambil kesempatan 

yang terbentang di hadapannya? 

 

Dongeng: 

 

Dahulu hiduplah seorang petani miskin 

yang setiap harinya mesti berjuang keras 

untuk mensejahterakan kehidupannya. 

Namun meskipun ia terus bekerja dan 

berhati-hati dalam melakukan 

pengeluaran, tetap saja ia tak mampu 

menyisihkan penghasilannya untuk 

ditabung, selalu saja pas-pasan. 

 

Suatu malam, dalam tidurnya si petani 

bermimpi sebuah suara berkata padanya: 

"Jika ada sesuatu di dunia ini yang begitu 

sulit untuk kamu dapatkan, maka suatu 

waktu hal itu akan muncul begitu saja di 

hadapanmu." Dan petani inipun 

terbangun dari tidurnya. Dia kemudian 

berharap bahwa di salah satu pagi ketika 

ia bangun, harta yang berlimpah akan 

berhamburan di rumahnya sendiri. 

Dengan begini, tidak diragukan lagi 

bahwa kekayaan itu memang 

dimaksudkan untuknya.  

 

Beberapa hari berlalu, ketika ia sedang 

dalam perjalanan, bajunya tersangkut 

pada semak-semak berduri yang tumbuh 

di sekitar ladang, Tak ingin kejadian yang 

sama terulang, dia pun bermaksud 

membabat habis semak belukar itu. 

Namun ketika ia mencabut akar dari 

semak itu, di bawahnya si petani 

menemukan sebuah kendi. Dibukanya 

tutup kendi itu, dan alangkah kagetnya si 

petani ketika mengetahui bahwa di dalam 

berisi begitu banyak kepingan emas. 

Pada mulanya hati petani miskin ini 

berteriak girang, namun setelah 

beberapa menit berpikir, ia kemudian 

berkata: "Oh, aku memang ingin sekali 

menjadi kaya. Tapi aku telah meminta 

agar harta itu muncul di gubuk kecilku, 

akan tetapi aku justru menemukannya di 

ladang ini. Oleh karenanya aku takkan 

mengambil kendi ini berisi emas. Kendi ini 

tidak ditakdirkan untukku." 

 

K 
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Lalu petani itu pun meninggalkan kendi di 

tempat ia menemukannya dan kembali 

berjalan pulang. Sesampainya di rumah 

ia pun menceritakan penemuannya 

kepada istrinya. Tak pelak istrinya marah 

besar atas kebodohan sang suami yang 

meninggalkan harta tersebut begitu saja 

di ladang. Dan ketika si petani tidur, 

istrinya pun pergi ke rumah tetangga dan 

mengatakan segalanya. "Suamiku yang 

begitu bodohnya justru meninggalkan 

harta itu di ladang dan bukan 

membawanya pulang. Pergi dan ambillah 

harta itu untukmu dan bagilah denganku." 

 

Tetangga itu pun sangat senang dengan 

saran ini, dan tak menunggu lama ia pun 

menuju ke tempat yang dimaksud oleh 

istri petani. Disibaknya semak-semak 

belukar, dan ia memang menemukan 

kendi itu masih berada disana. 

Diangkatnya dan ditengoknya ke dalam 

kendi itu. Namun alangkah panik dan 

marahnya ia ketika melihat bahwa kendi 

itu ternyata tidak berisikan kepingan 

emas seperti yang diceritakan oleh istri 

petani melainkan penuh dengan ular 

berbisa. 

 

"Perempuan licik. Dia pasti bermaksud 

menjebakku. Dia berharap aku 

memasukkan tanganku ke dalam hingga 

aku digigit dan mati keracunan oleh bisa 

ular." pikirnya marah. 

Jadi iapun kembali menutup kendi itu dan 

membawanya pulang. Dan pada saat 

tengah malam tiba, dengan diam-diam ia 

mendatangi rumah petani miskin 

tetangganya. Dia melihat sebuah jendela 

yang terbuka. Dengan sigap dipanjatinya. 

Dikeluarkannya ular-ular berbisa itu dari 

dalam kendi, dan iapun kembali pulang. 

 

Ketika fajar tiba, petani miskin tersebut 

bangun untuk memulai hari. Ketika ia 

berjalan ke dapur untuk mengambil 

segelas air, dilihatnya setumpuk koin 

emas berhamburan di bawah jendela 

rumahnya. Dalam hati ia mengucap rasa 

syukur sembari berkata: "Akhirnya aku 

bisa menerima kekayaan ini, mengetahui 

bahwa mereka pasti ditujukan untukku, 

karena mereka muncul di rumahku 

sendiri, seperti yang aku harapkan!" 

 

*** 

 

Pelajaran apa yang dapat kita petik dari 

cerita dongeng diatas? 

Tentu saja bukan tentang mimpi si petani 

dimana harta itu tiba-tiba akan datang 

dengan sendirinya. 

Tidak bukan itu. 

 

Tapi pelajaran tentang bagaimana kita 

sebagai manusia haruslah pandai-pandai 

dalam melihat dan mencermati sebuah 

kesempatan yang ada. Dalam mengambil 
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suatu kesempatan kita harus menelaah 

dengan cermat, jangan sampai apa yang 

kita ambil itu merupakan hak milik orang 

lain. Seperti misalnya si petani miskin 

yang menolak mengambil kendi berisi 

emas saat ia menemukannya di ladang. 

Dia dapat melihat itu memang 

merupakan sebuah kesempatan, tapi dia 

merasa kesempatan itu memang belum 

diperuntukkan untuknya. Emas itu 

ditemukannya di ladang, jadi bisa saja 

emas itu milik orang lain. 

 

Memang ada sebuah pepatah 'siapa 

cepat dia yang dapat', tapi apakah anda 

bisa hidup bahagia dengan bersenang-

senang di atas derita orang lain? 

 

Namun pada saat kesempatan itu telah 

datang, dan anda yakin kesempatan itu 

memang diperuntukkan untuk anda, 

maka jangan tunggu lagi. Segera raihlah 

kesempatan itu. 

 

Oleh karenanya, selalu bukalah mata 

anda. Tengoklah sekeliling anda, 

kesempatan itu mungkin kini ada di 

depan anda hanya saja anda kurang 

melihatnya. 
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Kolom Techno 

 

 

 
ensil adalah alat tulis dan lukis 

yang awalnya terbuat dari grafit 

murni. Penulisan dilakukan 

dengan menggoreskan grafit tersebut ke 

atas media. Namun grafit murni 

cenderung mudah patah, terlalu lembut, 

memberikan efek kotor saat media 

bergesekan dengan tangan, dan 

mengotori tangan saat dipegang. Karena 

itu kemudian diciptakan campuran grafit 

dengan tanah liat agar komposisinya 

lebih keras. Selanjutnya komposisi 

campuran ini dibalut dengan kertas atau 

kayu. 

 

Sejarah Pensil 

Penggunaan timbal dan grafit sudah 

dimulai sejak zaman Yunani. Keduanya 

memberikan efek goresan abu-abu, 

walaupun grafit sedikit lebih hitam. Grafit 

sangat jarang dipakai hingga kemudian 

pada tahun 1564 ditemukan kandungan 

grafit murni dalam jumlah besar di 

Borrowdale, sebuah lembah di Lake 

District, Inggris bagian utara. Meskipun 

kelihatan seperti batu bara, mineral 

tersebut tidak dapat terbakar, dan 

meninggalkan bekas berwarna hitam 

mengilap, serta mudah dihapus di atas 

permukaan yang bisa ditulisi. Pada masa 

ini istilah grafit masih disalahartikan 

dengan timah, timah hitam, dan 

plumbago, artinya "seperti timah" 

mengingat sifatnya yang hampir sama. 

Karena itu istilah lead pencil (pensil 

timah) masih digunakan sampai 

sekarang. Karena teksturnya berminyak, 

bongkahan dibungkus dengan kulit 

domba atau potongan kecil timah 

berbentuktongkat dibebat dengan tali. 

Tidak seorang pun tahu siapa yang mula-

mula mempunyai ide untuk memasukkan 

timah hitam ke dalam wadah kayu, tetapi 

pada tahun 1560-an, pensil yang primitif 

sudah sampai di benua Eropa.  

 

Tak lama kemudian, timah hitam 

ditambang dan diekspor untuk memenuhi 

permintaan para seniman; dan pada 

abad ke-17, bisa dikatakan timah hitam 

telah digunakan di mana-mana. Pada 

P 
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waktu yang sama, para pembuat pensil 

bereksperimen dengan timah hitam untuk 

menghasilkan alat tulis yang lebih baik. 

Karena murni serta mudah diekstrak, 

timah hitam dari Borrowdale menjadi 

incaran pencuri dan pedagang gelap. 

Untuk mengatasinya, Parlemen Inggris 

mengeluarkan undang-undang pada 

tahun 1752 yang menetapkan bahwa 

pencuri timah hitam bisa dipenjarakan 

atau dibuang ke suatu koloni narapidana.  

Namun pada tahun 1779, seorang ahli 

kimia Carl W. Scheele meneliti dan 

menyimpulkan bahwa grafit memiliki sifat 

kimiawi yang jauh berbeda dengan 

timbal. Grafit adalah komposisi molekul 

karbon murni yang lunak. Akhirnya pada 

tahun 1789, ahli Geologi Jerman, 

Abraham G. Werner memberikan nama 

grafit, yang berasal dari perkataan 

Yunani graphein, yang berarti menulis. 

Jadi, isi pensil bukan timah, Namun 

Insinyur Prancis Nicolas-Jacques Conté 

mencampur bubuk grafit dengan tanah 

liat, membentuk campuran itu menjadi 

batang-batang, dan membakarnya dalam 

perapian. Dengan mengubah-ubah 

perbandingan grafit terhadap tanah liat, ia 

bisa membuat isi pensil yang 

menghasilkan berbagai gradasi warna 

hitam—proses yang digunakan sampai 

sekarang.  

Pada abad ke-19, pembuatan pensil 

menjadi bisnis besar. Grafit ditemukan di 

beberapa tempat, termasuk Siberia, 

Jerman, dan yang sekarang disebut 

Republik Ceko. Di Jerman dan kemudian 

di Amerika Serikat, sejumlah pabrik 

dibuka. Mekanisasi dan produksi massal 

menekan harga, dan pada awal abad ke-

20, bahkan anak-anak sekolah 

menggunakan pensil. Awalnya pensil 

grafit diberi balutan kertas yang dirobek 

sesuai keinginan pemakainya. Namun 

kemudian ditemukan cara lebih praktis 

dan efisien dengan menyelimuti seluruh 

batang grafit dengan dua bilah kayu yang 

ditoreh untuk menyediakan tempat bagi 

batang grafit dan kemudian disatukan. 

Kehadiran pensil sungguh tidak asing lagi 

di kehidupan kita. Semua orang pasti 

pernah menggunakannya. Meskipun 

bentuknya kurus tapi benda ini cukup 

berjasa dalam kehidupan kita. 

Sewaktu masih sekolah, tidak  jarang kita 

menggunakan alat tulis ini untuk mecatat 

pelajaran dan mengerjakan tugas-tugas 

dari guru. Tidak hanya seorang murid 

saja yang menggunakan pensil untuk 

membantu segala aktivitas sehari-hari, 

seorang seniman, penulis novel dan 

profesi yang lainnya pun turut 

menggunakan jasa benda yang terbuat 

dari grafit dan kayu ini. 

Pada mulanya pensil pertama dibuat dari 
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grafit murni tanpa dibalut oleh kayu. 

Namun grafit murni ini memiliki beberapa 

kelemahan yaitu terlalu lembut sehingga 

cenderung mudah patah dan 

memberikan efek kotor saat tangan kita 

bergesekan dengan media oleh karena 

itu telah diciptakan campuran grafit 

dengan tanah liat agar komposisi pensil 

lebih keras kemudian komposisi ini 

dibalut dengan kayu. 

Sejak zaman yunani penggunaan grafit 

dan timbal sudah digunakan, meskipun 

grafit berwarna hitam jika kedua 

komposisi ini digabungkan akan 

memberikan efek abu-abu pada media. 

Kemudian grafit sudah sangat jarang 

dipakai sampai pada tahun 1564 di 

sebuah lembah di Lake District, Inggris 

bagian utara telah ditemukan kandungan 

grafit murni dengan jumlah yang sangat 

besar. Walaupun mirip batu bara, mineral 

tersebut memiliki kelebihan dari 

penemuan yang sebelumnya yaitu 

mudah dihapus dari permukaan media, 

tidak mudah terbakar serta meninggalkan 

warna hitam yang mengkilat. Karena 

sifatnya hampir sama dengan timah 

maka istilah grafit disalahartikan dengan 

timah. 

Pada abad ke-17 permintaan timah hitam 

semakin meningkat dan timah hitam telah 

digunakan dimana-mana. Pada tahun 

1779 telah dilakukan penelitian oleh ahli 

kimia yang bernama Carl W. Scheele, ia 

mengemukakan bahwa grafit memiliki 

sifat kimiawi yang jauh berbeda dengan 

timbal karena grafit adalah komposisi 

molekul karbon murni yang lunak. 

Akhirnya pada tahun 1789, ahli Geologi 

Jerman, Abraham G. Werner 

memberikan nama grafit, yang berasal 

dari perkataan Yunani graphein, yang 

berarti menulis. Jadi, isi pensil bukan 

timah. Pada tahun 1795 telah ditemukan 

cara mencampur grafit dengan tanah liat 

oleh seorang ahli kimia dari Perancis 

yang bernama Nicolas Jacques Conté. 

Metode ini telah mebawakan hasil yaitu 

komposisi pensil menjadi lebih keras dan 

tidak mudah patah. 

Pensil adalah alat tulis dan lukis yang 

awalnya terbuat dari grafit murni. 

Penulisan dilakukan dengan 

menggoreskan grafit tersebut ke atas 

media. Namun grafit murni cenderung 

mudah patah, terlalu lembut, memberikan 

efek kotor saat media bergesekan 

dengan tangan, dan mengotori tangan 

saat dipegang. Karena itu kemudian 

diciptakan campuran grafit dengan tanah 

liat agar komposisinya lebih keras. 

Selanjutnya komposisi campuran ini 

dibalut dengan kertas atau kayu. 
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Sejarah 

 

Pensil berwarna 

Penggunaan timbal dan grafit sudah 

dimulai sejak zaman Yunani. Keduanya 

memberikan efek goresan abu-abu, 

walaupun grafit sedikit lebih hitam. Grafit 

sangat jarang dipakai hingga kemudian 

pada tahun 1564 ditemukan kandungan 

grafit murni dalam jumlah besar di 

Borrowdale, sebuah lembah di Lake 

District, Inggris bagian utara. Meskipun 

kelihatan seperti batu bara, mineral 

tersebut tidak dapat terbakar, dan 

meninggalkan bekas berwarna hitam 

mengilap, serta mudah dihapus di atas 

permukaan yang bisa ditulisi. Pada masa 

ini istilah grafit masih disalahartikan 

dengan timah, timah hitam, dan 

plumbago, artinya "seperti timah" 

mengingat sifatnya yang hampir sama. 

Karena itu istilah lead pencil (pensil 

timah) masih digunakan sampai 

sekarang. Karena teksturnya berminyak, 

bongkahan dibungkus dengan kulit 

domba atau potongan kecil timah 

berbentuktongkat dibebat dengan tali. 

Tidak seorang pun tahu siapa yang mula-

mula mempunyai ide untuk memasukkan 

timah hitam ke dalam wadah kayu, tetapi 

pada tahun 1560-an, pensil yang primitif 

sudah sampai di benua Eropa. 

Tak lama kemudian, timah hitam 

ditambang dan diekspor untuk memenuhi 

permintaan para seniman; dan pada 

abad ke-17, bisa dikatakan timah hitam 

telah digunakan di mana-mana. Pada 

waktu yang sama, para pembuat pensil 

bereksperimen dengan timah hitam untuk 

menghasilkan alat tulis yang lebih baik. 

Karena murni serta mudah diekstrak, 

timah hitam dari Borrowdale menjadi 

incaran pencuri dan pedagang gelap. 

Untuk mengatasinya, Parlemen Inggris 

mengeluarkan undang-undang pada 

tahun 1752 yang menetapkan bahwa 

pencuri timah hitam bisa dipenjarakan 

atau dibuang ke suatu koloni narapidana. 

Namun pada tahun 1779, seorang ahli 

kimia Carl W. Scheele meneliti dan 

menyimpulkan bahwa grafit memiliki sifat 

kimiawi yang jauh berbeda dengan 

timbal. Grafit adalah komposisi molekul 

karbon murni yang lunak. Akhirnya pada 

tahun 1789, ahli Geologi Jerman, 

Abraham G. Werner memberikan nama 

grafit, yang berasal dari perkataan 

Yunani graphein, yang berarti menulis. 

Jadi, isi pensil bukan timah. 
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Perkembangan Pensil 

Selama bertahun-tahun, grafit Inggris 

memonopoli industri pembuatan pensil 

karena cukup murni untuk digunakan 

tanpa perlu diproses lagi. Karena grafit 

Eropa kurang bermutu, pabrik-pabrik 

pensil di sana bereksperimen dengan 

berbagai cara untuk memperbaiki isi 

pensil. Insinyur Prancis Nicolas-Jacques 

Conté mencampur bubuk grafit dengan 

tanah liat, membentuk campuran itu 

menjadi batang-batang, dan 

membakarnya dalam perapian. Dengan 

mengubah-ubah perbandingan grafit 

terhadap tanah liat, ia bisa membuat isi 

pensil yang menghasilkan berbagai 

gradasi warna hitam—proses yang 

digunakan sampai sekarang. 

Pada abad ke-19, pembuatan pensil 

menjadi bisnis besar. Grafit ditemukan di 

beberapa tempat, termasuk Siberia, 

Jerman, dan yang sekarang disebut 

Republik Ceko. Di Jerman dan kemudian 

di Amerika Serikat, sejumlah pabrik 

dibuka. Mekanisasi dan produksi massal 

menekan harga, dan pada awal abad ke-

20, bahkan anak-anak sekolah 

menggunakan pensil. 

Awalnya pensil grafit diberi balutan kertas 

yang dirobek sesuai keinginan 

pemakainya. Namun kemudian 

ditemukan cara lebih praktis dan efisien 

dengan menyelimuti seluruh batang grafit 

dengan dua bilah kayu yang ditoreh untuk 

menyediakan tempat bagi batang grafit 

dan kemudian disatukan. 

 

Rautan pensil sebagai pelengkap alat 

tulis 

 

Peraut mekanis mempermudah 

pengguna saat meraut pensil 

Grafit murni mungkin lebih disukai 

seniman karena karakteristiknya yang 

lebih lugas. Namun untuk penggunaan 

sehari-hari, diperlukan grafit yang 

berkualitas lebih rendah agar lebih 

fleksibel. Pada tahun 1795, ahli kimia 

Perancis, Nicolas Jacques Conté, 

menemukan cara mencampur grafit 

dengan tanah liat agar dihasilkan pensil 

yang lebih baik dan praktis. Salah satu 

produk turunannya adalah pensil Konte. 
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Pada 30 Maret 1858 Hymen Lipman dari 

Philadelphia, Pennsylvania, Amerika 

Serikat mematenkan pensil dengan ujung 

penghapus. Namun kemudian paten ini 

dibatalkan dengan alasan sebanenarnya 

tidak ada penemuan hal baru dari pensil 

tersebut. Peraut mekanik ditemukan 

pada tahun 1880 dan dengan cepat 

menjadi sangat populer. 

Pemrosesan modern 

 

Teknik pemberian selimut pensil 

Pensil di era modern dibuat dengan 

menghancurkan grafit murni dan tanah 

liat menjadi bentuk bubuk. Campuran ini 

kemudian diberi air, dianginkan, dan 

kemudian dibakar selama tiga hari. 

Kemudian isi pensil yang telah dicetak 

menjadi bentuk yang panjang dan tipis 

dilapisi dengan kayu halus. 

Awalnya pensil lebih banyak dibuat 

dalam bentuk persegi karena 

keterbatasan mesin produksi. Namun di 

era modern, lebih banyak ditemui bentuk 

bulat yang lebih nyaman digenggam. 

Meskipun demikian, tetap banyak yang 

menggemari bentuk pensil bersudut 

karena memberi pegangan yang lebih 

kuat dan mudah dikontrol saat menulis. 

Karakteristik 

Berbeda dengan pena, pensil cenderung 

memberikan kesan abu-abu dan warna 

yang lemah dan pecah dibandingan 

dengan pena yang memberikan warna 

yang padat dan tajam. Pensil juga lebih 

mudah dihapus dibandingkan pena. 

Beberapa pensil disertai dengan 

penghapus untuk alasan kepraktisan. 

Pensil seperti ini sangat disukai pelajar. 

Namun kebanyakan seniman profesional 

yang mengutamakan mutu akan lebih 

menyukai pensil tanpa penghapus, 

mengingat penghapus ini diragukan 

mutunya dan frekuensi menghapus yang 

lebih besar akan membuat penghapus 

yang terlalu kecil akan cepat terbuang 

sia-sia. 

Identitas 

 

Dua batang pensil tanpa warna di bagian 

kayunya. 
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Pensil dibedakan menurut komposisi . 

Huruf B menginformasikan ketebalan 

(boldness), yang berarti kandungan 

grafitnya lebih banyak. Sementara huruf 

H menginformasikan kekerasan 

komposisi leadnya, yang berarti 

kandungan tanah liatnya lebih banyak. 

Pensil dengan tanda F berarti 

komposisinya sangat tepat untuk diraut 

hingga keruncingan maksimal. 

Sementara angka di depan huruf 

memperlihatkan tingkat ketebalan atau 

kekerasan komposisi suatu pensil. 

Misalnya 2H akan lebih keras daripada H, 

atau 2B akan lebih lembut dan tebal 

dibandingkan B. HB berarti pensil 

memiliki kedua sifat keras dan tebal. 

Warna pensil memperlihatkan area 

produksinya. Pabrik-pabrik di Amerika 

Utara memberi warna kuning, Jerman 

dan Brasil memberi warna hijau. India 

dan beberapa wilayah Asia memberi 

warna hitam dan merah. Swiss memberi 

warna merah. Sedangkan Inggris 

memberi warna kuning dan hitam. 

Kebanyakan standardisasi warna ini 

diciptakan produsen Faber-Castell[butuh 

rujukan]. Namun banyak pula produsen 

yang tidak mengikuti standar ini. 

Isu kesehatan 

 

Pensil dermatograf 

 

Pensil mekanis 

Banyak sekali pengguna pensil yang 

tertipu dengan istilah lead pencil dan 

mengira bahwa jenis pensil ini 

mengandung bahan kimia beracun. 

Sebenarnya pensil timbal hanya 

mengandung grafit dan tanah liat, bahan 
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alami persenyawaan karbon yang sama 

sekali tidak berbahaya bagi tubuh. 

Namun dilaporkan beberapa kasus bekas 

tusukan pensil timbal terhadap kulit 

menyebabkan bekas kehitaman yang 

menetap bertahun-tahun. 

Jenis pensil di era modern 

Kemajuan teknologi material dan 

manufaktur membuat banyak jenis pensil 

yang bisa ditemui di pasar sesuai 

kegunaan masing-masing. Di antaranya 

adalah: 

 Pensil timah 

 Pensil grafit murni 

 Pensil mekanik 

 Pensil warna 

 Konte 

 Pastel dalam bentuk pensil 

 Dermatograf 

Pensil Modern 

Pensil sekarang adalah alat tuilis dan 

gambar yang canggih sekaligus 

serbaguna, yang setiap tahun diproduksi 

di seluruh dunia hingga milliaran batang. 

Pensil biasa dapat membuat garis 

sepanjang 60 kilometer dan menulis 

45.000 kata. Isi pensil mekanis, yang 

tangkainya dari logam atau plastik, tidak 

perlu diraut. Sebagai ganti grafit, pensil 

berwarna berisi bahan pewarna dan 

pigmen dalam puluhan warna. 
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Curhat Pikiran 

Pertanyaan: 

Malam pak firman. Perkenalkan saya ibu 

Mita dari bandung, saya pembaca setia 

dari majalah kekuatan sugesti ini, oh ya 

saya pernah melakukan hipnoterapi ke 

seorang hipnoterapist, dia mengatakan 

kalau saya termasuk orang yang susah 

masuk ke alam bawah sadar, ada yang 

ngeblok katanya, setelah saya membaca 

majalah kekuatan sugesti disitu sering 

ditulis bahwa semua orang bisa disugesti, 

bagaimana menurut mas firman tentang 

pendapat hipnoterapist itu? Ibu mita 

Jawab: 

Terima kasih ibu mita, sudah setia 

membaca majalah kekuatan sugesti ini 

dan coba dibagi kesetiaannya ke teman-

teman ibu lainnya ya. Mengenali 

pengalaman ibu tentang hipnoterapi,  

 

mungkin saya terapistnya ibu belum 

memahami dengan utuh apa itu bawah 

sadar, sehingga mengatakan ibu ada 

yang ngeblok. Iya memang itu yang 

banyak berkembang di msyarakat, 

pemahaman yang terlalu sempit tentang 

bawah sadar. Oh ya kalau masih 

mengatakan istilah “masuk”, maka itu 

menunjukkan pemahaman yang terlalu 

sempit tentang pikiran. 

Ibu benar, semua orang bisa disugesti 

yang penting masih memiliki kepala dan 

masih bisa bernafas normal. Banya salah 

memahami di masyarakat seolah-olah 

hipnoterapist yang melakukan proses 

penyelesaian masalah, padahal yang 

benar adalah diri klien sendiri yang 

melakukannya, Sehingga ketika 

seseorang sudah memahami cara 

Kirimkan pertanyaan anda Melalui 

pratamafirman@yahoo.com 
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mengenali, mengontrol dan 

memaksimalkan pikiran, maka orang 

tidak lagi butuh hipnoterapist sebab 

sudah bisa mengutak-ngatik pikirannya 

sendiri. 

Pertanyaan : 

Saya aneh dengan tulisan-tulisan di 

majalah kekuatan sugesti ini tentang 

mengubah pikiran. Apa iya, secepat itu 

mengubah pikiran, dibanyak artikel 

mengatakan bahwa mengubah pikiran itu 

susah dan butuh bantuan orang lain 

untuk melakukannya? Bahkan harus ada 

kondisi tertentu yang perlu dipenuhi 

Ridwan 

Jawaban : 

Terima kasih sudah membaca majalah 

kekuatan sugesti dan sudah 

menganggap aneh isi majalah ini, saya 

senang ketika ada orang yang 

berkomentar bahwa artikel di majalah 

sugesti itu aneh, sebab jika sudah 

merasa aneh itu artinya majalah ini sering 

dibaca. Oh ya, mengenai perubahan 

pikiran itu susah atau gampang, jawaban 

saya adalah gampang. Anda pernah 

mendengar ceramah, atau mendengar 

kalimat motivasi, membaca buku, 

menonton acara televisi, lalu anda 

mengangguk tanda setuju, maka disitulah 

sebenarnya perubahan terjadi. Kita 

hanya butuh mengangguk untuk 

melakukan perubahan dalam pikiran kita. 

Kalau ada orang yang mengatakan 

bahwa mengubah pikiran itu susah, maka 

itu artinya dia belum memahami dengan 

benar apa itu pikiran, pikiran diciptakan 

oleh Tuhan untuk dipergunakan dengan 

mudah, anda perlu mengangguk saja 

untuk mengubah pikiran anda. 

Jadi, masih mau bilang kalau mengubah 

pikiran itu susah? Tentu tidak, mengubah 

pikiran itu mudah bahkan saya sering 

katakan semudah membalikkan telapak 

tangan. Mungkin hanya AMC yang 

mengatakan kalau mengubah pikiran itu 

mudah, sebab memang tujuan program 

AMC adalah untuk memberikan 

kesadaran kepada setiap orang bahwa 

melakukan perubahan diri begitu mudah 

dan begitu cepat. Cukup hanya 

mengangguk, kalau istilah dikomputer 

adalah dengan menekan tombol enter. 

Pertanyaan : 

Pak firman, saya senang sekali dengan 

majalah kekuatan sugesti ini, saya 

mendapat banyak pencerahan dari 

majalah ini, oh ya pak saya sering 

melakukan aktivitas trading forex, tapi 

saya sering mengalami loss, apa itu dari 

pikiran saya pak? 

Indarto, Magelang 
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Jawab: 

Terima kasih pak indarto atas 

pertanyaannya, juga atas hobinya untuk 

membaca majalah kekuatan sugesti ini, 

untuk trading atau apapun bisninya 

semua tergantung dari pikiran kita. Yang 

membuat orang itu dapat uang, bukan 

karena bisnisnya, bukan juga karena 

profesinya tapi murni karena program di 

pikirannya. Sama-sama belajar trading, 

ada yang profit tapi juga ada yang loss, 

yang membuat loss karena memang 

pikiran si tradernya belum mau kaya, 

belum mau uang. Pasti anda bingung, 

kok ada orang gak mau uang? Iya 

memang banyak, orang yang takut 

terhadap uang, karena takut terhadap 

uang maka ketika melakukan profesinya, 

mengerjakan bisnisnya tentu yang ada 

hanya gagal atau income yang kecil.  

Pertanyaan : 

Ada yang mau saya tanyakan ya pak, 

saya punya anak yang kayaknya malas 

sekali untuk belajar, kalau dirumah itu 

bawaannya main mobil aja, anak saya 

kelas 2 SD, apa yang harus saya 

lakukan? 

Ibu Ira, Jakarta 

Jawab: 

Terima kasih ibu ira atas pertanyaannya, 

wah anaknya malas belajar ya, mungkin 

maksud dari ibu adalah malas belajar 

pelajaran sekolah, anak ibu rajin itu 

belajar, buktinya dia main mobil-mobilan, 

bukankah dia juga sedang belajar. Ibu 

coba jadi teman baik bagi diri anaknya, 

coba main juga mobilnya, ajak anak main 

mobil sambil ibu masukkan pelajaran 

sekolah saat dia main. Anak memang 

dunianya bermain, karena itu ibu harus 

pintar-pintar dalam masuk ke dunia anak. 

Kalau anak merasa ibu mendukung 

dunianya, maka ketika ibu mulai 

memasukkan pelajaran sekolah ke anak 

ibu itu pasti cepat nurut dan mau 

memahami. Dicoba ya. 

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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