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anpa terasa kita sudah 

memasuki di minggu ketiga di 

bulan desember di tahun 2015. 

Apa makan bulan desember bagi anda? 

Apakah sama seperti bulan lainnya? 

Kalau kita melihat di berbagai sudut kota, 

di sudut pusat perbelanjaan, bahkan 

ketika saya berada di tempat servis mobil 

terlihat banyak pernak-pernik bertuliskan 

selamat menyambut tahun baru 2016, 

benar seperti itu kan? Oh ya, di pusat 

perbelanjaan juga banyak banner 

bertuliskan diskon akhir tahun s/d 70% 

akibatnya pusat perbelanjaan penuh 

dengan pengunjung yang ingin 

memanfaatkan diskon akhir tahun alias 

cuci gudang. Begitu juga dengan majalah 

kekuatan sugesti edisi bulan ini, redaksi 

ingin juga menyampaikan selamat 

menyambut tahun baru 2016 ya. 

Bulan Desember bulan penghujung di 

sebuah tahun Masehi, ada 3 hal yang 

utama dilakukan oleh sebagian besar 

orang di bulan 

penghujung tahun ini. 

Apa saja 3 hal itu?  

Pertama, Evaluasi, 

Ketika saya berada di 

hotel bisanta bidakara 

untuk memberikan 

kelas platinum 

secara berurutan selama 6 hari, sebab 

untuk platinum waktunya adalah 3 hari 

untuk tiap sesinya. Karena untuk 

memenuhi permintaan platinum yang 

terus “mengantri” jadi saya coba atur diri 

saya untuk langsung saja berurutan 

6hari. Di hotel bisanta itu, saya melihat 

sebuah aktivitas meeting yang dilakukan 

oleh manajemen hotel yang 

menampilkan evaluasi kinerja 

perusahaan. Membandingkan target 

dengan hasil capaian sampai desember 

ini. Lalu ada sekelompok orang yang 

sedang duduk di restoran hotel juga 

membahas tentang evaluasi kinerja. 

Saya yakin perusahaan anda, juga 

T 

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

I  1  I 

I  EDISI DESEMBER 2015  I 



 

melakukan evaluasi kinerja di 

penghujung tahun ini. Evaluasi penting 

sekali untuk melihat capaian yang terjadi, 

apakah sudah sesuai dengan yang 

direncanakan atau tidak. Saya pun 

melakukan evaluasi terhadap diri 

maupun perusahaan, juga terhadap 

perkembangan metode Alpha Mind 

Control (AMC). 

Kenapa saya katakana, evaluasi diri? Iya, 

justru ini yang penting dan utama, sebab 

evaluasi diri adalah kunci dari segala 

keberhasilan kita, kalau banyak orang 

sibuk lebih dulu melakukan evaluasi kerja 

perusahaannya maka itu keliru, harusnya 

evaluasi diri dulu. Apa saja contohnya? 

Misalnya tentang perubahan-perubahan 

diri apa yang sudah dilakukan di tahun 

2015 ini, apakah lebih sabar, apakah bisa 

mengontrol diri, apakah lebih dekat ke 

Tuhan, apakah rejekinya lebih banyak, 

hehe. 

Ketika saya menulis artikel ini, saya juga 

sudah melakukan evaluasi-evaluasi itu, 

dan ternyata semua apa yang saya 

rencanakan untuk terjadi di tahun 2015 ini 

sudah terjadi dengan baik. Salah satunya 

perkembangan majalah kekuatan sugesti 

ini, banyaknya pembaca yang 

mendonwload majalah ini lebih dari 1500 

orang perhari begitu luar biasa. 

Pemasangan iklan yang meningkat juga 

sesuai yang saya rencanakan. 

Perkembangan metode AMC yang 

semakin banyak dicari oleh banyak orang 

yang sadar betapa pentingnya pikiran 

juga sesuai dengan harapan saya. 

Artinya kesadaran orang tentang 

pentingnya Pikiran meningkat, sehingga 

AMC sebagai satu-satunya metode yang 

mudah untuk mengenali, mengontrol dan 

memaksimalkan Pikiran semakin 

dijadikan acuan oleh banyak orang dalam 

menjalani hidupnya. Sehingga ini juga 

informasi bagi anda yang ditahun 2015 ini 

belum mempelajari AMC, maka 

segeralah mempelajarinya di tahun 2016 

sebab jika rekan kantor anda yang sudah 

memahami AMC pasti karirnya melesat 

melampaui anda, sebab jika rekan bisnis 

anda sudah memahami AMC maka pasti 

bisninya berkembang pesat, lalu 

bagaimana dengan anda? 

Kedua, Membuat Rencana baru, 

setelah melakukan evaluasi tentu harus 

dilakukan rencana dan langkah-langkah 

yang jelas untuk memasuki tahun yang 

baru, langkah yang tepat untuk 

menindaklanjuti hasil evaluasi. Hasil 

evaluasi bisa jadi buruk atau jelek, tetapi 

bisa juga bagus dan positif lho. Kalau 

hasilnya jelek maka harus direncanakan 

cara-cara untuk memperbaikinya di tahun 

2016 nanti. Cara-cara memperbaiki harus 

konkrit dan jelas sehingga bisa cepat 

dilakukan, banyak orang membuat 
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langkah perbaikan dengan tidak jelas, 

misalnya “meningkatkan diri”, 

“menambah ilmu” dsb. Kalau anda 

membuat langkah-langkah itu maka saya 

sarankan segera hapus dangan yang 

lebih jelas, misalnya “mau belajar alpha 

telepati”, “mau memahami AMC”, 

“mempersiapkan untuk mengambil kelas 

AMC Platinum” hehe, misalnya lho ya, 

kan contoh ya. Membuat sebuah rencana 

baru harus yang jelas dan spesifik ya, 

kalau di bahasa pemerintahan itu harus 

menghilangkan istilah bersayap, karena 

tidak jelas. 

Rencana yang tidak jelas maka hasilnya 

juga tidak jelas, sama halnya dengan 

rencana yang banyak dibuat orang untuk 

memasuki tahun baru, kalau tidak jelas 

maka hasil di tahun yang baru nanti pasti 

sama dengan tahun sekarang sebab 

sama-sama tidak jelas. Rencana di tahun 

baru itu nama kerennya adalah resolusi, 

di kolom motivasi kali ini majalah sugesti 

memberikan artikel-artikel menarik 

tentang cara membuat resolusi yang baik 

dan benar untuk memasuki tahun yang 

baru nanti, yaitu tahun 2016. Anda bisa 

membaca terus majalah ini supaya anda 

mulai memahami bagaimana membuat 

sebuah impian yang pasti terjadi, tapi 

kalau tekniknya sih ada di kelas AMC. 

Sama seperti yang diungkapkan oleh 

peserta Platinum AMC tadi siang, beliau 

seorang pengusaha oleh-oleh dari kota 

solo. “saya paham sekarang rumus untuk 

membuat semua keinginan menjadi 

kenyataan pak firman, selama ini saya 

belum sadar tapi sekarang sudah tahu 

rumusnya sehingga saya yakin tahun 

depan semua keinginan saya terjad 

semua” 

Membuat sebuah rencana, membuat 

sebuah impian bukanlah hanya sekedar 

membuat tetapi ada “rumus” nya. 

Sehingga ketika kita pahami rumusnya 

maka apapun yang kita inginkan pasti 

terjadi.  

Ketiga, Berlibur, aktivitas ketiga yang 

banyak orang lakukan adalah berlibur. 

Coba perhatikan tiket pesawat penuh, 

kereta api menambah rangkainnya, hotel-

hotel di tujuan wisata juga penuh, kota-

kota wisata menjadi padat dan ramai. Ya, 

karena banyak orang berlibur. Banyak 

orang ingin menghabiskan waktu 

pergantian tahunnya dengan berlibur, 

sebab sudah melakukan aktivitas banyak 

setahun ini. Oh ya, tadi diparkiran hotel 

bisanta saya melihat banyak mobil yang 

parker sehabis melakukan touring dari 

Jakarta menuju bali, ada sekitar 10 mobil 

dengan stiker yang sama, pasti mereka 

ingin menghabiskan pergantian tahun 

bersama teman-temannya.  
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Apakah anda juga melakukan aktivitas 

berlibur di akhir tahun ini? Kalau belum 

ada rencana maka segeralah merancang 

liburan akhir tahun, liburan bukan berarti 

harus keluar kota atau keluar negeri, bisa 

juga didalam kota, atau dirumah saja 

bersama keluarga, bersama pasangan 

dan anak anda melakukan aktivitas yang 

menghibur dan saling mendoakan 

kebaikan sesame anggota keluarga. 

Keren kan? 

Berlibur di akhir tahun juga bisa 

diajadikan sarana untuk merestart diri, 

untuk membuat penyegaran diri dengan 

semua pencapaian ditahun ini, tentu 

liburan akhir tahun menjadi penuh 

kebahagiaan jika segalam keinginan-

keinginan di tahun ini sudah terjadi 

dengan baik, iya kan? Tapi, kalau anda 

merasa ada keinginan yang tidak tercapai 

di tahun ini belum tercapai, maka boleh 

aja berlibur juga supaya menjadi bentuk 

rasa syukur terhadap Tuhan dan 

memberikan waktu bagi diri anda untuk 

me-refresh lagi supaya melakukan yang 

lebih baik lagi di tahun 2016 nanti. 

Waktu terus berlalu, yang lalu biarlah 

berlalu, biarlah menjadi ilmu bagi 

perjalanan kita di tahun depan. Kalau kita 

mau menyadari dengan sebenarnya 

sadar, sesungguhnya apa yang terjadi di 

tahun ini sudah sesuai dengan keinginan 

kita semua, yang terlihat jelek pun itu 

sudah sesuai dengan yang kita inginkan. 

Saya sering mendapat ungkapan dari 

peserta AMC yang mengatakan “kalau 

seperti ini maka hidup manusia sudah 

sesuai dengan apa yang diinginkannya”. 

Bagi teman-teman alumni AMC yang mau 

memahami, akhirnya menyadari bahwa 

hidupnya sudah sesuai dengan 

keinginannya. 

Apa yang kita dapat di tahun ini 

sebenarnya sudah sesuai dengan yang 

kita inginkan. Semua sudah sesuai 

dengan pikiran kita, sudah sesuai dengan 

persepsi kita.  

Selamat melepas tahun 2015 yang penuh 

kesuksesan untuk memasuki tahun 2016 

yang lebih berlimpah kesuksesan. 

Firman Pratama 
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as Firman tolong bantu 

saya, apa sugesti yang 

membuat saya bisa 

mendapat uang untuk ikut kelas AMC", 

"mas firman, buatin dong sugesti agar 

saya bisa lancar rejekinya seperti mas 

firman", "apa sih sugestinya agar jadi 

money magnet", ada lagi pertanyaan 

yang sering dapatkan baik itu sms, bbm, 

wa maupun facebook, "tolong saya 

disugesti mas agar bisa dapat uang". 

Banyak orang yang menanyakan apa 

kalimat sugestinya, mungkin karena 

banyak orang belum paham benar apa 

makna sugesti itu, sehingga 

menganggap yang namanya sugesti itu 

kalimat sakti hehe, padahal sering saya 

tulis di web kekuatansugesti.com ini 

tentang pengertian sugesti, yang 

sebenarnya merupakan serapan dari 

bahasa inggris "suggestion" yang artinya 

"saran" 

Kalau anda bertanya apakah sugesti itu 

penting, maka saya jawab tidak. Lho 

kenapa tidak? Gini ya, sugesti hanyalah 

sebuah saran dari luar, yang namanya 

saran maka apapun itu terserah anda 

mau menerimanya atau menolaknya. 

Banyak orang salah dalam pemahaman 

ilmu pikiran, banyak orang mengikuti 

workshop tentang kekuatan pikiran yang 

didapatkan hanya sugesti, atau bahasa 

lainnya adalah affirmasi. Saya sering 

menemui peserta kelas AMC yang cerita 

kalau dia sudah ikut workshop money 

magnet,lalu saya tanyakan, apa yang 

didapat setelah workshop itu?Dia cerita 

kalau workshop money magnet itu rame 

lalu pesertanya disuruh teriak-teriak, I'am 

Money Magnet, saya magnet uang dll. 

"M 
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Saya tanyakan lagi, seharian gitu hanya 

disuruh teriak-teriak, "oh ada lagi mas, 

disuruh nyumpahin kaya ke banyak 

orang, sama ada affirmasi dengan 

gerakan tangan gitu". Itu semua kan 

sugesti, program yang diinstalkan ke 

pikiran anda. Yang jadi pertanyaan saya, 

lantas bagaimana program yang sudah 

berjalan selama ini didiri anda? 

 

Saya analogikan dengan sebuah laptop 

ya, ketika anda menginstall program 

baru, apakah program yang lama 

berhenti? tetap ada kan?bahkan tetap 

berjalan?. Bagaimana kalau program 

yang berjalan itu tidak mendukung 

terhadap kinerja laptop anda? Tentu 

caranya harus uninstall dulu kan program 

yang berjalan itu., benar kan? 

Untuk mengetahui program mana yang 

tidak support terhadap kinerja laptop kita 

maka kita harus mengenali dulu program 

yang sedang berjalan itu. Sama halnya 

dengan diri kita, sugesti masuk ke pikiran 

kita, dan membuatnya berjalan 

membentuk realita dalam diri kita. Beribu 

sugesti yang kita masukkan, yang kita 

ulang-ulang akan menjadi sebuah sia-sia, 

jika sugesti yang kita ulang-ulang 

bertentangan dengan program pikiran 

yang sedang "running", yang sedang 

berjalan. 

Karena inilah kenapa saya selalu 

mengatakan di setiap awal kelas Alpha 

Mind Control "saya tidak akan membuat 

anda menangis, saya tidak akan 

membuat anda teriak-teriak, saya tidak 

akan membuat anda lompat-lompat, saya 

tidak akan menyuruh nyanyi-nyanyi, 

menyumpahi orang, saya hanya ingin 

anda semua sadar tentang PIKIRAN, 

tahu cara mengenalinya, lalu bisa 

mengontrolnya sehingga bisa 

memaksimalkannya untuk mencapai 

tujuan hidup anda" 

Tapi, kalau anda memang masih pengen 

tahu sugesti sakti untuk membuat uang 

mudah datang,maka seperti artikel saya 

di firmanpratama.wordpress.com, saya 

katakan ada tiga kata yang sakti untuk 

membuat uang mudah datang ke anda, 
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kalau bahasa kerennya adalah menjadi 

money magnet, apa tiga kata itu? 

Anda ingat ya tiga kata sugesti sakti ini.."I 

LOVE MONEY", dalam bahasa 

Indonesianya, "SAYA MENCINTAI 

UANG". 

Seperti saya jelaskan diawal, bahwa 3 

kata itu hanyalah sugesti yang boleh 

anda tolak dan bisa anda terima, semoga 

3 kata sugesti itu sesuai dengan program 

lain dalam pikiran anda yang sedang 

berjalan ya :)  
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enarik Uang Gaib, jika 

mendengar kalimat ini pasti 

kita langsung me-recall 

sebuah gambaran tentang proses mistis 

dengan menggunakan ritual kemenyan 

dilakukan disebuah tempat keramat 

dalam kegelapan dan dibantu oleh 

makhlus halus (astral=bahasa keren 

sekarang). Apakah benar prosesnya 

seperti itu ? Jika kita mengikuti persepsi 

masyarakat mistis Indonesia, memang 

seperti itu. Karena kata-kata GAIB selalu 

dikaitkan dengan gambaran alam lain 

yang penuh misteri. 

Dengan lelaku mistis, maka dipercaya 

bisa menarik uang gaib dari segala arah 

untuk didekatkan ke dompet pelakunya. 

Saya sebagai praktisi pengusung konsep 

“KEAJAIBAN BAWAH SADAR”, sangat 

menolak keras konsep ini. Sebetulnya 

apa yang dilakukan dalam ritual menarik 

uang gaib tidak lebih hanya untuk 

memunculkan kepercayaan diri terhadap 

makhluk lain selain manusia dalam 

mendatang rejeki. 

Jika konsep itu yang diterima, maka kita 

sudah SALAH BESAR, mengapa? 

Bukankah manusia itu diciptkan sebagai 

Makhluk Sempurna oleh Tuhan, 

perhatikan kata “SEMPURNA”, artinya 

jauh lebih lengkap dan mulia dibanding 

dengan Jin dan Malaikat. Bahkan 

malaikat-pun tunduk kepada kita. 

Lalu…mengapa kita seolah-olah 

meyakini bahwa, makhluk lain itu bisa 

mendatangkan rejeki atau uang kepada 

kita ?? 

Mari kita perhatikan kisah seorang bapak 

Ali ini; 

Pak ali adalah seorang pedagang bakso 

yang usahanya sepi, dia bingung harus 

bagaimana..lalu dia mendapat informasi 

bahwa di kota X ada tempat untuk 

menarik rejeki gaib dengan bimbingan 

seorang spiritual. Berangkatlah pak Ali ke 

kota X untuk menuju lokasi ritual. 

Dimulailah ritual dengan bersemedi, 

sambil “berdoa” untuk memohon uang 

yang datang dari berbagai arah. 

Semalaman ritual dilakukan, kemudian 

esok paginya ketika mau pulang diberilah 

botol yang menurut pembimbing berisi 

sosok mahluk halus yang gunanya untuk 

menarik rejeki. Si pembimbing pun 

M 
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berpesan “mulai sekarang, bekerjalah 

dengan senang hati dan ikhlas, karena 

sudah ada makhluk ini yang membantu” 

 

Memang efeknya begitu nampak, usaha 

pak Ali mulai terlihat ramai dan pak ali 

melayani dengan senang dan tersenyum. 

Mari kita lihat secara ilmiah, pesan 

terakhir dari pembimbing adalah 

menyuruh pak Ali bekerja dengan senang 

hati dan ikhlas. Maka dari perilaku inilah 

yang membuat pak Ali menjadi ramai 

usahanya, sebenarnya jika pak Ali 

menyadari. Bukan dari botol yang  jelas-

jelas kosong. 

Jika begitu maka tentu ritual yang 

dilakukan menjadi hal yang sia-sia 

belaka, sebab penambahan rejeki 

berasal dari sikap pak Ali yang ramah dan 

ikhlas menjalankan usahanya. Inilah 

yang terjadi di masyarakat kita, sangat 

menyenangi hal-hal mistis dan lebih yakin 

kepada makhluk lain ketimbang diri 

sendiri. Semua fenomena tersebut 

sangat kental di masyarakat kita, apalagi 

dikenal adanya pesugihan dan melihara 

“tuyul”. 

Padahal jika anda mengetahui suatu 

karunia Tuhan yang luar biasa, yaitu 

Pikiran Bawah Sadar dengan porsi 90% 

dari kehidupan tubuh kita. Sebenarnya 

yang terjadi pada kasus pak Ali diatas, 

adalah kerja dari bawah sadar yang 

menarik uang dari segala penjuru. 

Dalam workshop AMC (alpha mind 

control), anda akan diajarkan metode 

untuk menarik UANG GAIB secara halal 

dan aman. Mengapa halal? ya karena 

dilakukan murni dari diri sendiri tanpa 

pengaruh dari luar tubuh dan pikiran. 

Sebab konsep yang diusung dalam AMC 

adalah, SUKSES = AKU + TUHAN 

UANG GAIB, sebenarnya secara halal 

dan aman dapat diperoleh yaitu dari 

TUHAN. Bukankah Tuhan juga GAIB, 

sehingga perlu ditanamkan dalam pikiran 

kita bahwa UANG GAIB sebenarnya 

adalah uang dari TUHAN. Tergantung 

bagaimana metodenya agar UANG itu 

mengalir ke dompet anda. Perhatikan 

kisah nyata dari alumni AMC berikut : 
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Pak Ikhsan, adalah alumni AMC dari kota 

Lamongan yang berniat untuk 

membuktikan menarik UANG GAIB dari 

Tuhan tanpa harus keluar rumah. 

Dilakukanlah metode dari workshop 

AMC, beraktifitas saja dirumah dan 

setelah hari ke-3 datang seorang sahabat 

A yang menawarkan lokasi tanah yang 

akan dijual sambil menawarkan komisi 

kepada pak Ikhsan. Pak Ikhsan tetap 

bertekad untuk tetap dirumah tanpa perlu 

menawarkan keluar. Hari ke -6 datang 

sahabat yang berbeda untuk meminta 

bantuan mencari tanah di lokasi yang 

ditawarkan oleh sahabat B. Klop dan 

sangat tepat skenario Tuhan ini, 

sehingga komisi berhasil ditangan pak 

Ikhsan TANPA PERLU BEKERJA 

KELUAR RUMAH. Jika dilihat kondisi 

diatas, maka dapat dikatakan juga sebagi 

UANG GAIB bukan karena prosesny 

TIDAK MASUK AKAL. 

Dalam AMC kita mengenal konsep 

bawah sadar yang bersifat tidak logis, 

sebab Tuhan MAHA MEMBERI 

APAPUN. 

Jika anda ingin mengetahu lebih jelas 

konsep Menarik Uang Gaib dengan 

HALAL dan AMAN, silahkan bergabung 

dalam Jadwal workshop ALPHA MIND 

CONTROL bersama saya “FIRMAN 

PRATAMA”. Silahkan klik : disini 

Atau jika ingin KELAS PRIVAT KHUSUS, 

langsung hubungi: 

Firman Pratama – Founder ALPHA 

MIND CONTROL 

085646000981 
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Hipnosis 
 

 

 

 

 

ak firman, saya mau belajar 

hipnotis yang harga termurah, 

saya cuma pengen hipnotis 

seperti uya kuya saja pak”, sebuah sms 

balasan ke handphone saya setelah 

menanyakan biaya belajar hipnotis. 

Masih banyak orang yang salah dalam 

memahami apa yang dia tonton, apa 

yang dia lihat di televisi. Memang 

tayangan di televisi apapun itu bisa 

menipu kita, bisa membuat kita 

merasakan seolah-olah apa yang ada itu 

benar. Semua tayangan di televisi 

memang didesain dan dirancang untuk 

membuat kita sebagai penontonnya 

merasa bahwa itu benar terjadi, ya 

sebenarnya tayangan televisi itu memang 

dibuat untuk menghipnotis penontonnya, 

untuk menghipnotis kita semua. Kalau 

anda merasa tayangan itu benar maka itu 

tandanya anda sudah terhipnotis. 

Sama halnya dengan tayangan hipnotis 

yang dibawakan oleh uya kuya dan 

magician lainnya, tayangan hipnotis itu 

sama seperti tayangan sulap, sama 

seperti pertunjukan sulap lainnya yang 

memang dibuat dengan berbagai trik 

agar anda merasa dan melihat sebuah 

pertunjukan yang terkesan ajaib, 

terkesan sakti, padahal hanya “tipuan” 

saja. Eh salah, bukan tipuan tapi 

pertunjukan, alias show, alias permainan, 

sehingga tidak ada menipu, namanya 

juga pertunjukan. Sama seperti 

pertunjukan film, ketika aktornya 

ditembak tetapi masih hidup, ketika 

aktornya lompat dari gedung tinggi tapi 

tetap selamat. Ya sama seperti itulah 

pertunjukan sulap dan pertunjukan-

pertunjukan lainnya di televisi. 

Acara Hipnotis di televisi adalah acara 

pertunjukan, dimana orang yang “terlihat” 

tertidur itu adalah orang yang mau untuk 

disuruh seperti itu, sehingga ketika mau 

maka ya pasti menurut saja. Coba 

perhatikan ketika para “pemain” hipnotis 

“P 
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itu meminta penonton untuk ke atas 

panggung , mereka bertanya “ada yang 

bisa bantu saya?”, apakah semua orang 

naik ke atas? tidak kan. Hanya beberapa 

orang saja, itu artinya orang-orang yang 

memang mau untuk disuruh. Begitu 

sampai diatas, diperintahkan lagi, “turuti 

saya ya ,dengarkan suara saya, ikuti 

suara saya”. Ya sudah nurut lagi kan. 

hehe. Ini kalau acaranya live alias siaran 

langsung. 

Kalau acaranya itu rekaman maka ini 

sangat mudah dan sudah dipastikan 

sudah dibuat sedemikian rupa, sama 

halnya anda membuat video tentang diri 

anda, apakah anda mau membuat video 

yang jelek? pasti anda pilih yang bagus 

saja , anda tentu mengedit dan 

membuang bagian yang anda anggap 

jelek dan menayangkan hal-hal yang 

dianggap baik. Itulah yang dilakukan 

pada acara hipnotis uya kuya, yang 

ditayangkan hanya bagian yang memang 

dianggap mampu membuat penonton 

berdecak kagum saja, yang bagian 

negoisasi sudah pasti dibuang. 

Kalau hipnotis uya kuya membuat jujur, 

saya hanya mau bertanya, apa 

parameternya jujur? apakah karena 

berbicara dengan pejam mata lantas 

sudah dianggap jujur? tidak bisa 

digunakan parameter ini sebagai 

kejujuran, kalau para tersangka 

pencurian,pembununah berbicara sambil 

pejam mata dan melemaskan diri apakah 

mereka jujur hehe. 

 

Jadi, kita harus cerdas dalam melihat apa 

yang ada di televisi, semua itu show jadi 

tempatkanlah sebagai sebuah show, 

nikmatilah sebagai sebuah 

pertunjukan.Kalau anda ingin melakukan 

show seperti itu, maka caranya yang 

termurah lihat saja video acara 

pertunjukan hipnotis itu berulang-ulang, 

tirukan kata-katanya dengan lancar, 

maka anda sudah bisa membuat 

pertunjukan hipnotis. Belajarnya murah 

dan gratis kan, saya memang tidak terlalu 

suka jika orang belajar hipnotis acuannya 

seperti di tv, saya selalu menganjurkan 

cari saja videonya di youtube, atau beli 

paket buku panduan belajar hipnotis jarak 

jauh dari wahana sejati, isinya sudah 

lengkap dari buku dan videonya. 

Cerdaslah dalam menikmati pertunjukan 

hipnotis di televisi, itu semua hanya 

“show” untuk tujuan menghibur. 
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Alpha Telepati 
 

 

 

 

 

 

egitu di bagian ini saya langsung 

ke teringat kepada seorang ibu 

yang menemui saya untuk 

hipnoterapi. Ibu ini bercerita, bahwa anak 

gadisnya marah kepada dirinya dan pergi 

dari rumah. Masalah ini terus 

mengganggu pikiran ibu ini dan membuat 

dirinya terus dihantui perasaan bersalah. 

Perlahan saya ajak ibu ini bicara, saya 

melakukan “interogasi hipnosis” kepada 

ibu ini. Sampai tanpa disadari air mata 

mulai mengalir membahasi pipi ibu ini, 

saya perkuat emosinya untuk menarik ibu 

ini lebih dalam ke kondisi trance.  

 

Saya katakan kepada ibu ini: 

Ibu..rasa bersalah yang membesar 

berarti menandakan betapa sayangnya 

ibu dan menunjukkan sebuah penyesalan 

besar kepada putri ibu. Lepaskan semua 

emosi ibu dengan tetesan air mata di pipi 

ibu, perlahan demi perlahan namun 

pasti.. ibu mulai bisa mengurangi emosi 

didiri ibu..Lepaskan semua emosinya, 

maafkan diri ibu sendiri agar putri ibu juga 

bisa memaafkan ibu..Ijinkan ibu 

memaafkan kesalahan diri ibu sendiri 

kepada putrinya. Katakan pada diri 

ibu..saya memilih untuk menghargai diri 

saya sendiri maka saya lepaskan semua 

perasaan bersalah ini agar putri saya 

kembali.. 

 

Selesai menjalani sesi terapi, ibu 

ini merasa lega dengan perasaan kepala 

yang jauh lebih ringan dari sebelumnya. 

Saya lalu mengajarkan teknik dasar 

alpha telepati kepada ibu ini, karena di 

setiap sesi terapi yang saya lakukan pasti 

disertai dengan teknik-teknik untuk 

melakukan self healing untuk 

menyelasaikan masalah. Karena ibu ini 

sangat ini putrinya pulang ke rumah, 

maka berarti teknik yang tepat perlu 

diajarkan adalah alpha telepati untuk 

mempengaruhi putrinya agar bisa 

memaafkan diri ibu ini. 

 

Tujuh hari berikutnya, ibu ini 

datang lagi ke tempat saya. Ibu ini 

bercerita bahwa putrinya tadi subuh baru 

menelepon dirinya menanyakan kabar. 

Dan ibu ini sambil meneteskan airmata, 

karena sudah hampir 5 tahun, putrinya ini 

B 
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tidak pernah meneleponnya. Mendengar 

suara putrinya saja, dan mengetahui 

kabarnya bahwa putrinya ada di kota 

bandung dan akan menikah begitu 

bahagia. Bahkan putrinya berkata, akan 

menjenguk dirinya di surabaya bersama 

calon suaminya agar bisa mengikuti 

prosesi pernikahan. 

 

Hubungan emosi antara ibu dan 

anak gadisnya memang begitu luar biasa, 

bayangkan saja selama lima tahun tanpa 

kabar, dimana ibunya sudah mengalami 

kebingungan luar biasa untuk mencari 

putrinya. Yang lebih luar biasa, putrinya 

menelepon ibu ini disaat pagi sehabis 

shalat subuh sekitar jam setengah lima 

pagi.  

 

“Ma...ini dina...maafin dina 

ma...maafin dina ma...” itu adalah kalimat 

pertama yang ibu ini dengar ditelepon 

pagi itu. Dan ibu ini langsung menangis 

mendengar suara anaknya itu. Sambil 

bercerita, ibu ini memegang tangan 

saya..bahwa dia begitu bahagia bahwa 

usaha dia akhirnya berhasil, disaat dia 

bingung maka dengan ijin Tuhan melalui 

Alpha Telepati, maka putrinya tergerak 

hatinya untuk menelepon ibunya. Tanpa 

terasa saya juga ingin menangis, tapi apa 

jadinya jika saya ikut menangis.bahagia 

he..he.. sebagai seorang profesional 

hipnoterapis saya harus tetap pada posisi 

netral dengan sedikit empati.  

Apakah itu sebuah kebetulan? 

Oh tentu tidak, sebab ibu ini melakukan 

suatu proses untuk membuat putrinya 

menelepon, benar? Dan ini benar-benar 

terjadi sebab, manusia sudah memiliki 

tool untuk melakukannya. 

 

Jarak Timor Leste-Amerika berhasil 

ditembus  

 

Jika dihitung dalam kilometer, 

jarak antara Timor Leste sampai kota 

Denver di Amerika Serikat bisa beribu-

ribu bahkan mungkin berjuta kilometer 

jauhnya. Apalagi jika kita memikirkan 

dengan menggunakan perjalanan darat 

dan laut, pasti akan memerlukan waktu 

berhari-hari layaknya Columbus yang 

mengelilingi dunia dengan kapal lautnya, 

benar bukan? Tapi bagaimana jika 

menggunakan pesawat terbang, apakah 

masih berhari-hari? Tentu tidak, dalam 

hitungan 10 Jam kita bisa sudah sampai 

di Amerika. Karena kita mengupgrade 

perkembangan teknologi yang ada, coba 

saja kita sampaikan ke orang tua yang 

tidak mengenal pesawat bahwa sekarang 

bisa pergi ke Amerika hanya dalam 10 

Jam. Pasti orang tua(kuno) ini 

mengatakan “Wuiss...pake 

kendaraannya Jin ya”, mana mungkin 
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dari Indonesia ke Amerika bisa 10Jam, itu 

kan Jauuuuuhhh... 

 

Perhatikan, setiap orang selalu 

mengukur baju untuk badannya sendiri. 

Kebanyakan dari kita hanya berbicara 

berdasarkan apa yang sudah pernah kita 

terima alias yang kita tahu ilmunya. Jika 

sudah diluar yang kita pahami, dan 

terkesan aneh langsung mengatakan itu 

kerjaanya Jin. Padahal om jin sendiri, 

kalau mau keluar 

dari lampu wasiat 

butuh manusia yang 

harus mengelus-

elus lampu 

wasiatnya, 

he..he..Artinya 

manusia lebih 

sempurna daripada 

JIN.  Sepakat? 

 

Jadi 

ngomongin Om jin nih,he.he..kembali ke 

jalan yang benar. Jika menggunakan 

pesawat membutuhkan waktu 10 Jam, 

bagaimana dengan menggunakan media 

elektronik seperti handphone, internet, 

skype, facebook messenger dan kawan-

kawannya? Apakah membutuhkan waktu 

berjam-jam untuk bisa menyampaikan 

pesan? Tentu tidak kan, dalam hitungan 

detik pesan sudah bisa sampai ke orang 

yang dituju. Jika kita katakan hal ini 

kepada orang kuno yang gaptek, pasti 

mereka tambah WOW lagi, dan 

mengatakan kalau kita memiliki ilmu 

prabu siliwangi yang bisa meraga sukma 

kemudian pergi kemanapun untuk 

menyampaikan pesan. Itu karena mereka 

tidak memahami teknologi yang 

digunakan, sehingga terkesan ajaib, dan 

lagi-lagi dikatakan menggunakan media 

JIN. Kasihan ya si Jin selalu diikut-

ikutkan, padahal belum tentu juga dia 

bisa menggunakan 

internet he..he.. 

 

Oke..menggunakan apa internet 

dan handphone itu mengirimkan pesan 

kita ke jarak yang sangat jauh itu? Benar, 

menggunakan gelombang 

eletromagnetik (wah keren nih, keluar 

enggineer dalam diri saya) yang dijadikan 

media untuk mengirimkan pesannya. 

Gelombang elektromagnetik ini secara 

kasat mata adalah tidak nampak dalam 

kata lain Goib..he.he.. benar kan? Ayo 

siapa yang bisa melihat gelombang 

I  15  I 

I  EDISI DESEMBER 2015  I 

http://firmanpratama.files.wordpress.com/2011/05/telepati.jpg


 

antara dua handphone yang berdekatan, 

kalau bisa melihat difoto ya lalu dikirim ke 

email saya he.he..Gelombang 

elektromagnetik yang diciptakan oleh 

manusia dipancarkan dan diterima oleh 

sebuah perangkat, dan gelombang itu 

ditumpangi dengan sebuah message. 

Gelombang ini bisa melintas antar benua 

antar negara dalam tempo yang 

sesingkat-singkatnya, padahal itu adalah 

gelombang ciptaan manusia. 

 

Bagaimana dengan gelombang 

ciptaan Tuhan yang ada dalam diri kita 

yaitu BrainWave. Kalau ciptaan manusia 

saja bisa secepat itu membawa pesan 

dengan jarak yang sangat jauh apalagi 

ciptaan Tuhan, benar? 

 

Saya pernah didatangi seorang 

pendeta dari Timor Leste, beliau belajar 

privat tentang pikiran bawah sadar. 

Alasan beliau mau belajar, karena 

menurutnya ada sesuatu dalam diri 

manusia yang luar biasa yang sudah 

Tuhan ciptakan, karena setiap dia 

memberikan ceramah di gereja bisa, apa 

yang dia katakan ke jemaahnya pasti 

berdampak positif. Misalnya, ketika ada 

jemaah yang mengeluh kepada dia, 

cerita masalahnya ke pendeta ini lalu si 

pendeta hanya menyuruhnya nangis 

maka langsung menangis sejadi-jadinya. 

Banyak hal yang membuat pendeta ini 

bingung, apa sebenarnya fenomena itu 

semua dan saat membaca tulisan-tulisan 

saya di firmanpratama.wordpress.com 

tentang pikiran bawah sadar maka 

langsung memutuskan untuk privat 

dengan saya. Saya ajarkan kepada 

pendeta ini tentang pikiran bawah sadar 

termasuk juga metode Alpha Telepati ini. 

Beliau begitu semangat dan mengatakan: 

“ini yang saya cari selama ini mas” . 

Setelah 5 hari usai pelatihan, bapak ini 

menghubungi saya melalui SMS yang 

isinya “saya baru saja membuktikan 

bahwa dengan Alpha Telepati, bisa 

menembus jarak Timor Leste dengan 

Amerika, saya gunakan Alpha Telepati ini 

untuk penyembuhan dimana ada jemaah 

saya yang sudah mati separuh dengan 

media Alpha Telepati saya berhasil 

perlahan demi perlahan membangun 

semangat hidupnya dan akhirnya dia 

mau bangun mas dari tidurnya” 

 

Begitu luar biasa pembuktian 

bapak pendeta ini, beliau sampai 

sekarang masih sering menghubungi 

saya melalui SMS, meskipun berbeda 

keyakinan dengan saya tapi beliau begitu 

perhatian dan senang terhadap metode 

yang saya ajarkan. Dari bukti nyata ini, 

dapat kita lihat bahwa dengan adanya 

gelombang otak (brainwave) ini maka kita 

bisa menyisipkan pesan apapun kepada 

orang lain dengan jarak yang jauh. 
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Karena gelombang otak adalah ciptaan 

Tuhan yang tentunya lebih hebat 

daripada ciptaan manusia, benar? 

 

Siang “ditembak” dengan Alpha 

Telepati, Malam langsung Deal 

 

Membaca judul diatas tentu 

menjadi terkesan mistis ya..he.he..seolah 

seperti seorang dukun yang hendak 

“mengirim” ilmunya kepada korbanya. 

Sengaja juga memang saya tulis seperti 

itu, karena omongan yang saya dapat 

dari salah alumni di Malang yang 

pengusaha wallpaper dinding juga seperti 

itu. Dia bilang, “keren mas..siang abis 

dzuhur saya tembak tuh dokter pake 

Alpha Telepati, eh malamnya langsung 

nelepon saya untuk memesan 

wallpaper”. Bapak ini adalah alumni dari 

Alpha Telepati dari Malang, saat 

pelatihan beliau begitu interest bertanya 

apalagi ketika sampai tahapan 

bagaimana mempengaruhi calon 

pembeli. Dua bulan kemudian, karena 

saya ada undangan mengisi pelatihan 

lagi di Kota Malang beliau mengajak 

bertemu lagi dengan saya. 

 

Saya dibawa ke toko tempat 

bapak ini berjualan wallpaper, di tempat 

ini beliau banyak bercerita kepada saya 

pengalaman-pengalaman seru setelah 

mempelajari Alpha Telepati. Bapak ini 

mengatakan bahwa sehabis mengikuti 

workshop Alpha Telepati dan pulang ke 

rumah, dia berpikir tentang apa yang saja 

ajarkan tadi seharian tentang koneksi 

bawah sadar. Direnungkan dan dihayati 

katanya..he.he..lalu bapak ini mulai 

berpikir tentang seseorang yaitu istrinya 

dimana biasanya istrinya itu susah kalau 

disuruh masak yang diinginkan oleh 

dirinya, ditembak lah istrinya dengan 

metode Alpha Telepati dengan pesan 

bahwa dia ingin dimasakkan sesuatu 

yang dia sangat sukai yaitu “urap-urap” 

(sejenis masakan penuh sayur khas jawa 

timur), dikirimkanlah perasaan cinta juga 

kepada istrinya dan keinginan terhadap 

masakan itu. Hasilnya, besoknya istrinya 

memasakkan urap-urap itu, dan ketika 

ditanya kepada sang istri, “ma..kok 

tumben masak urap-urap”, jawabannya 

istrinya “lagi pengen aja nih..”.  

 

Bapak ini tersenyum kepada 

saya, sambil mengatakan bahwa “ilmu ini 

luar biasa mas, seandainya semua orang 

tahu maka pasti sangat bersyukur 

kepada Tuhan, makanya mas firman 

terus sebarkan pemahaman ini agar 

masyarakat kita terbebas dari hal-hal 

yang mistis dan klenik” . That’s 

work...Alpha Telepati menunjukkan hasil, 

dan ketika ditanya kepada istri mengapa 

dia mau memasakkan makanan 

kesukaan suaminya, jawabanya so 
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simpel “lagi pengen aja nih”, seolah-olah 

tidak ada paksaan dari siapapun. 

Padahal pikiran bawah sadarnya yang 

memberikan input kepada tubuhnya 

untuk memasak urap-urap, seperti itulah 

efek dari pengaruh Alpha Telepati, target 

akan melakukan pesan yang kita 

kirimkan seolah-olah memang dia 

menginginkannya sehingga akan 

melakukan dengan senang hati. Pada 

prinsip Alpha Telepati tidak ada unsur 

pemaksaan, karena dalam 

mempengaruhi orang haruslah saling 

menguntungkan kedua belah pihak.  

 

Pada contoh istri tadi, dapat 

dikatakan sesuatu yang mustahil bahkan 

bagi diri istri sendiri pasti ada bertanya-

bertanya, mengapa saya mau memasak 

ini ya, anda tahu yang bertanya-tanya itu 

adalah pikiran sadarnya. Karena pikiran 

sadarnya masih mencari alasan yang 

logis mengapa mau memasak, tetapi 

dorongan dari pikiran bawah sadar yang 

dipengaruhi oleh Alpha Telepati jauh 

lebih kuat dan akhirnya pikiran sadar juga 

menuruti saja dengan alasan “lagi 

pengen aja nih masak urap-urap.” 

 

Bapak ini kemudian melanjutkan 

pengalamannya, “ada lagi yang menarik 

dan terkesan ajaib mas”. Waktu itu saya 

pagi mendatangi seorang dokter yang 

kebetulan adalah langganan apotek 

saya, sambil saya menawarkan katalog 

wallpaper dinding. Lalu saya pamit 

pulang, sambil meninggalkan katalog 

agar bisa beliau pahami lebih dalam lagi. 

Siangnya saya kembali ke apotek, dan 

iseng mencoba melakukan teknik Alpha 

Telepati kepada dokter tadi, dengan 

penuh perasaan hormat saya bangun 

koneksi Alpha nya mas ke dokter ini, 

sambil saya kirimkan pesannya “silahkan 

dokter order wallpaper saya untuk 

mempercantik ruang praktek dokter, 

karena kalau ruang prakteknya cantik 

pasti pasien menjadi lebih betah dan 

mempercepat penyembuhan”. Saya 

lakukan sesuai dengan petunjuk saat 

workshop kemarin mas. 

 

Setelah selesai, saya beraktifitas 

seperti biasa sampai malam hari sekitar 

pukul 19.00, tiba-tiba handphone saya 

berbunyi dan ada nama dokter yang tadi 

siang saya datangi. Langsung saya 

angkat mas..dan dokter ini 

mengatakan..”halo mas..saya tertarik 

dengan wallpaper yang model A ya, 

besok bisa langsung diukur di ruang 

praktek saya untuk segera dipasang”. 

Luar biasa, saya hanya bisa kaget dan 

bersyukur..wow cepat sekali efeknya 

baru tadi siang saya tembak, malam ini 

langsung deal. Itu yang ada di pikiran 

saya mas, efek gelombang pikiran begitu 

luar biasa.  
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Setelah selesai mengutarakan 

ceritanya, saya pun tersenyum 

mendengarnya. Ya itulah kesempurnaan 

Tuhan yang sudah melengkapi diri ini 

dengan gelombang otak yang begitu 

powerfull jika kita bisa 

mengoptimalkannya. Ketika bapak dari 

malang ini, berbagai kepada teman-

temannya, hampir semua temannya 

berkata “itu hanyalah kebetulan saja”, 

bahkan ada yang mengatakan jika Alpha 

Telepati menggunakan JIN dan syirik. 

Bapak ini hanya menggeleng-geleng 

kepala tentang pernyataan dari teman-

temannya, padahal niat bapak ini baik 

untuk berbagi ilmu kepada mereka. 

 

Inilah realita di masyarakat kita 

yang masih menganggap sesuatu yang 

aneh itu berkaitan dengan mistis, tetapi 

yang lebih aneh begitu ingin diajarkan 

sudah menolak. Terus darimana mereka 

bisa memahami apa sebenarnya konsep 

Alpha Telepati, tentu ini sama saja 

dengan orang kuno yang kita beritahu 

bahwa sekarang saya bisa mengirim 

surat ke Amerika hanya dalam hitungan 

detik, dan bisa langsung dibalas dari 

Amerika. Persepsi mistis dan klenik 

memang begitu kuat di lingkungan kita, 

sehingga masyarakat banyak terjerumus 

ke dalam praktek perdukunan yang jelas-

jelas mengajak kepada kesesatan. Coba 

saja tanya ke dukun itu, bagaimana 

mereka bekerjanya? Pasti mereka 

dengan bangga mengatakan menggukan 

bantuan makhluk gaib, dan masyarakat 

kita begitu senangnya dengan hal seperti 

itu.  
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Hipnoterapi 
 

 

 

 

 

 

 

ebuah hubungan cinta bagi 

sebagian orang ada yang 

jalannya mengalami hambatan 

dan tidak sampai ke pernikahan yang 

langgeng. Bahkan banyak yang ketika 

masih masa perkenalan,alias pacaran 

lalu terjadi putus ditengah jalan. Ketika 

putusnya akibat sesuatu yang memang 

berat seperti restu orang tua,karena jarak 

yang memisahkan atau bukan karena 

kesalahan dari satu pihak maka biasanya 

hubungan cinta ini membekas di pikiran 

bawah sadar seseorang yang 

dampaknya adalah susah untuk “move 

on” (bahasa gaul nih). Susah move on 

artinya masih merasa bahwa cinta 

sejatinya adalah cinta yang dulu putus. 

Seperti kisah di film lanjutan AADC antara 

cinta dan rangga. Yang mereka bertemu 

lagi setelah sekian lama berpisah dan 

masih tetap keduanya dalam keadaan 

jomblo. 

Susah Move On, kalimat ini sering saya 

dengar dikalangan mahasiswa-

mahasiswa saya.  Pernah ada mahasiswi 

bimbingan tugas akhir saya yang lama 

sekali mengerjakan proposal tugas 

akhirnya, saya sempat tanya, “kamu 

kenapa?”. Dia menjawab “lagi gak enak 

hati pak,ngga bisa move on”. hehe..Sama 

seperti klien yang baru saya tangani, dia 

menemui saya karena merasa susah 

untuk lepas dari bayang-bayang mantan 

kekasihnya, klien saya ini seorang 

pemuda, kekasihnya meninggalkan dia 

karena dipaksa orang tuanya untuk 

S 
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menikahi laki-laki yang sudah dipilihkan 

oleh orang tuanya. Dampaknya, pemuda 

ini sekarang jadi malas, lalu seperti 

kehilagan arah tujuan. Sebab dia merasa 

bahwa hidupnya adalah bersama 

kekasihnya. Seperti lagunya anang ya, 

“separuh jiwaku pergi”..hehe.. 

Saya ajak bicara pemuda ini dengan 

penuh perasaan, lalu pemuda ini 

menceritakan bagaimana sayang dia 

kepada perempuan ini, bagaimana dia 

dulu mempertahankan hubungannya 

dengan perempuan ini. Bahkan dia dulu 

berniat pergi dari surabaya, tapi 

berhubung dia ingat mamanya maka 

bertahan selama 2 tahun ini dengan 

menahan perasaan yang pedih. Ini 

ungkapan menurut pemuda ini hehe. 

Dua jam pemuda ini bersama saya, saya 

coba lakukan pencerahan,memodifikasi 

pikiran dia. Sampai akhirnya dia mau 

menulis di sebuah kertas yang saya 

berikan seperti ini 

“Hidup saya adalah kehendak saya, 

kalau dia sekarang bahagia maka saya 

juga harus bahagia. Saya harus 

membuat kebahagiaan dan mau 

membuka diri terhadap perempuan 

lainnya,karena saya mau bahagia, mau 

mama saya bahagia” 

Dan, pemuda ini meninggalkan ruang 

konseling dengan muka yang jauh lebih 

bercahaya hehe. 

 

Ada tiga langkah mudah yang bisa 

anda lakukan untuk mempercepat 

proses move on dari sebuah 

hubungan cinta. 

Pertama,Ubah Fotonya, caranya ambil 

semua foto mantan yang masih anda 

simpan baik di handphone atau di laptop 

anda atau dimanapun. Sekarang cobalah 

mencoret-coret foto itu. Coretlah dengan 

menghiasi wajah mantan anda dengan 

berbagai coretan berwarna HITAM, tutup 

wajahnya dengan warna HITAM. Apa 

gunanya? agar masuk ke pikiran bawah 

sadar anda kalau mantan anda sudah 

tertutup. :) 
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Kedua, Gunakan Cermin, bercerminlah 

setiap malam mau tidur dan pagi sehabis 

mandi. Anda tatap wajah yang terlihat 

dicermin itu. Pandangi wajah itu, sambil 

jawab 3 pertanyaan ini. “perlukah sosok 

yang baik hati seperti ini terus bersedih 

hati?”, “sampai kapan hanya ada satu 

sosok di cermin ini?”, “apa bisa dia 

kembali kalau saya terus bersedih hati?”, 

silahkan dijawab ya 

Ketiga, tersenyumlah kepada lawan 

jenis anda, ketika bertemu siapapun itu, 

lawan jenis anda, cobalah tersenyum, 

berikan senyuman yang manis, baik itu 

yang anda kenal maupun yang belum 

anda kenal bahkan ketika anda tidak 

sengaja berpapasan dijalan. Tersenyum 

yang saya maksud adalah senyum tanpa 

melihatkan gigi ya. Hanya menarik bibir 

ke samping. Fungsinya adalh untuk 

kembali memunculkan pesona anda, 

agar ada orang yang mulai tertarik lagi 

kepada anda. 

Cobalah ketiga langkah itu untuk 

mempercepat proses move on dari 

mantan kekasih anda. Daripada anda 

menunggu sesuatu yang sudah lalu, 

bukankah lebih baik anda mau memilih 

untuk kebahagiaan dan kebaikan hidup 

anda mulai sekarang dan seterusnya. 

Setuju?  
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Inspirasi Tokoh 

 

 

 

 

 

angeran 

Diponegoro. Beliau 

dilahirkan di 

Yogyakarta, 11 

November 1785. 

Ia  meninggal 

pengasingannya di 

Makassar, Sulawesi 

Selatan pada 

tanggal 8 Januari 

1855 pada umur 69 

tahun. Beliau adalah salah seorang 

pahlawan nasional Republik Indonesia. 

Makamnya berada di Makassar. 

Diponegoro adalah putra sulung 

Hamengkubuwana III, seorang raja 

Mataram di Yogyakarta. Lahir pada 

tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta 

dari seorang garwa ampeyan (selir) 

bernama R.A. Mangkarawati, yaitu 

seorang garwa ampeyan (istri non 

permaisuri) yang berasal dari Pacitan. 

Pangeran Diponegoro bernama kecil 

Bendoro Raden Mas Ontowiryo.  

 

Menyadari 

kedudukannya 

sebagai putra 

seorang selir, 

Diponegoro 

menolak keinginan 

ayahnya, Sultan 

Hamengkubuwana 

III, untuk 

mengangkatnya 

menjadi raja. Ia 

menolak mengingat 

ibunya bukanlah permaisuri. Diponegoro 

mempunyai 3 orang istri, yaitu: Bendara 

Raden Ayu Antawirya, Raden Ayu 

Ratnaningsih, & Raden Ayu 

Ratnaningrum.  

 

Diponegoro lebih tertarik pada kehidupan 

keagamaan dan merakyat sehingga ia 

lebih suka tinggal di Tegalrejo tempat 

tinggal eyang buyut putrinya, permaisuri 

dari HB I Ratu Ageng Tegalrejo daripada 

di keraton. Pemberontakannya terhadap 

keraton dimulai sejak kepemimpinan 

Hamengkubuwana V (1822) dimana 

Diponegoro menjadi salah satu anggota 

P 
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perwalian yang mendampingi 

Hamengkubuwana V yang baru berusia 3 

tahun, sedangkan pemerintahan sehari-

hari dipegang oleh Patih Danurejo 

bersama Residen Belanda. Cara 

perwalian seperti itu tidak disetujui 

Diponegoro.  

 

Riwayat perjuangan  

Perang Diponegoro berawal ketika pihak 

Belanda memasang patok di tanah milik 

Diponegoro di desa Tegalrejo. Saat itu, 

beliau memang sudah muak dengan 

kelakuan Belanda yang tidak menghargai 

adat istiadat setempat dan sangat 

mengeksploitasi rakyat dengan 

pembebanan pajak.  

 

Sikap Diponegoro yang menentang 

Belanda secara terbuka, mendapat 

simpati dan dukungan rakyat. Atas saran 

Pangeran Mangkubumi, pamannya, 

Diponegoro menyingkir dari Tegalrejo, 

dan membuat markas di sebuah goa 

yang bernama Goa Selarong. Saat itu, 

Diponegoro menyatakan bahwa 

perlawanannya adalah perang sabil, 

perlawanan menghadapi kaum kafir. 

Semangat "perang sabil" yang 

dikobarkan Diponegoro membawa 

pengaruh luas hingga ke wilayah Pacitan 

dan Kedu. Salah seorang tokoh agama di 

Surakarta, Kyai Maja, ikut bergabung 

dengan pasukan Diponegoro di Goa 

Selarong.  

 

Selama perang ini kerugian pihak 

Belanda tidak kurang dari 15.000 tentara 

dan 20 juta gulden. Berbagai cara terus 

diupayakan Belanda untuk menangkap 

Diponegoro. Bahkan sayembara pun 

dipergunakan. Hadiah 50.000 Gulden 

diberikan kepada siapa saja yang bisa 

menangkap Diponegoro. Sampai 

akhirnya Diponegoro ditangkap pada 

1830.  

 

Penangkapan dan pengasingan  

16 Februari 1830 Pangeran Diponegoro 

dan Kolonel Cleerens bertemu di Remo 

Kamal, Bagelen (sekarang masuk 

wilayah Purworejo). Cleerens 

mengusulkan agar Kanjeng Pangeran 

dan pengikutnya berdiam dulu di 

Menoreh sambil menunggu kedatangan 

Letnan Gubernur Jenderal Markus de 

Kock dari Batavia.  

 

28 Maret 1830 Diponegoro menemui 

Jenderal de Kock di Magelang. De Kock 

memaksa mengadakan perundingan dan 

mendesak Diponegoro agar 

menghentikan perang. Permintaan itu 

ditolak Diponegoro. Tetapi Belanda telah 

menyiapkan penyergapan dengan teliti. 

Hari itu juga Diponegoro ditangkap dan 

diasingkan ke Ungaran, kemudian 

dibawa ke Gedung Karesidenan 

I  24  I 

I  EDISI DESEMBER 2015  I 



 

Semarang, dan langsung ke Batavia 

menggunakan kapal Pollux pada 5 April.  

 

Tanggal 11 April 1830 sampai di Batavia 

dan ditawan di Stadhuis (sekarang 

gedung Museum Fatahillah). Sambil 

menunggu keputusan penyelesaian dari 

Gubernur Jenderal Van den Bosch. 30 

April 1830 keputusan pun keluar. 

Pangeran Diponegoro, Raden Ayu 

Retnaningsih, Tumenggung Diposono 

dan istri, serta para pengikut lainnya 

seperti Mertoleksono, Banteng Wereng, 

dan Nyai Sotaruno akan dibuang ke 

Manado. tanggal 3 Mei 1830 Diponegoro 

dan rombongan diberangkatkan dengan 

kapal Pollux ke Manado dan ditawan di 

benteng Amsterdam.  

 

1834 dipindahkan ke benteng Rotterdam 

di Makassar, Sulawesi Selatan. pada 

tanggal 8 Januari 1855 Diponegoro wafat 

dan dimakamkan di kampung Jawa 

Makassar. Dalam perjuangannya, 

Pangeran Diponegoro dibantu oleh 

puteranya bernama Bagus Singlon atau 

Ki Sodewo. Ki Sodewo melakukan 

peperangan di wilayah Kulon Progo dan 

Bagelen.  

 

 

Bagus Singlon atau Ki Sodewo adalah 

Putera Pangeran Diponegoro dengan 

Raden Ayu Citrowati Puteri Bupati 

Madiun Raden Ronggo. Raden Ayu 

Citrowati adalah saudara satu ayah lain 

ibu dengan Sentot Prawiro Dirjo. Nama 

Raden Mas Singlon atau Bagus Singlon 

atau Ki Sodewo snediri telah masuk 

dalam daftar silsilah yang dikeluarkan 

oleh Tepas Darah Dalem Keraton 

Yogyakarta.  

 

Perjuangan Ki Sodewo untuk 

mendampingi ayahnya dilandasi rasa 

dendam pada kematian eyangnya 

(Ronggo) dan ibundanya ketika Raden 

Ronggo dipaksa menyerah karena 

memberontak kepada Belanda. Melalui 

tangan-tangan pangeran Mataram yang 

sudah dikendalikan oleh Patih Danurejo, 

maka Raden Ronggo dapat ditaklukkan. 

Ki Sodewo kecil dan Sentot bersama 

keluarga bupati Madiun lalu diserahkan 

ke Keraton sebagai barang bukti 

suksesnya penyerbuan.  
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Ki Sodewo yang masih bayi lalu diambil 

oleh Pangeran Diponegoro lalu dititipkan 

pada sahabatnya bernama Ki Tembi. Ki 

Tembi lalu membawanya pergi dan selalu 

berpindah-pindah tempat agar 

keberadaannya tidak tercium oleh 

Belanda. Belanda sendiri pada saat itu 

sangat membenci anak turun Raden 

Ronggo yang sejak dulu terkenal sebagai 

penentang Belanda. Atas kehendak 

Pangeran Diponegoro, bayi tersebut 

diberi nama Singlon yang artinya 

penyamaran.  

 

Keturunan Ki Sodewo saat ini banyak 

tinggal di bekas kantung-kantung 

perjuangan Ki Sodewo pada saat itu 

dengan bermacam macam profesi. 

Dengan restu para sesepuh dan dimotori 

oleh keturunan ke 7 Pangeran 

Diponegoro yang bernama Raden Roni 

Muryanto, Keturunan Ki Sodewo 

membentuk sebuah paguyuban dengan 

nama Paguyuban Trah Sodewo. 

Setidaknya Pangeran Diponegoro 

mempunyai 17 putra dan 5 orang putri, 

yang semuanya kini hidup tersebar di 

seluruh Indonesia, termasuk Jawa, 

Sulawesi & Maluku. 

 

 

Latar Belakang Perang Diponegoro  

Perang Diponegoro (Inggris:The Java 

War, Belanda: De Java Oorlog), adalah 

perang besar dan menyeluruh 

berlangsung selama lima tahun (1825-

1830) yang terjadi di Jawa, Hindia 

Belanda (sekarang Indonesia), antara 

pasukan penjajah Belanda di bawah 

pimpinan Jendral De Kock[1] melawan 

penduduk pribumi yang dipimpin seorang 

pangeran Yogyakarta bernama Pangeran 

Diponegoro. Dalam perang ini telah 

berjatuhan korban yang tidak sedikit. Baik 

korban harta maupun jiwa. Dokumen-

dokumen Belanda yang dikutip para ahli 

sejarah, disebutkan bahwa sekitar 

200.000 jiwa rakyat yang terenggut. 

Sementara itu di pihak serdadu Belanda, 

korban tewas berjumlah 8.000.  
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Perang Diponegoro merupakan salah 

satu pertempuran terbesar yang pernah 

dialami oleh Belanda selama menjajah 

Nusantara. Peperangan ini melibatkan 

seluruh wilayah Jawa, maka disebutlah 

perang ini sebagai Perang Jawa. Setelah 

kekalahannya dalam Perang Napoleon di 

Eropa, pemerintah Belanda yang berada 

dalam kesulitan ekonomi berusaha 

menutup kekosongan kas mereka 

dengan memberlakukan berbagai pajak 

di wilayah jajahannya, termasuk di Hindia 

Belanda. Selain itu, mereka juga 

melakukan monopoli usaha dan 

perdagangan untuk memaksimalkan 

keuntungan. Pajak-pajak dan praktek 

monopoli tersebut amat mencekik rakyat 

Indonesia yang ketika itu sudah sangat 

menderita.  

 

Untuk semakin memperkuat kekuasaan 

dan perekonomiannya, Belanda mulai 

berusaha menguasai kerajaan-kerajaan 

lain di Nusantara, salah satu di antaranya 

adalah Kerajaan Yogyakarta. Ketika 

Sultan Hamengku Buwono IV wafat, 

kemenakannya, Sultan Hamengku 

Buwono V yang baru berusia 3 tahun, 

diangkat menjadi penguasa. Akan tetapi 

pada prakteknya, pemerintahan kerajaan 

dilaksanakan oleh Patih Danuredjo, 

seseorang yang mudah dipengaruhi dan 

tunduk kepada Belanda. Belanda 

dianggap mengangkat seseorang yang 

tidak sesuai dengan pilihan/adat keraton.  

 

Pada pertengahan bulan Mei 1825, 

pemerintah Belanda yang awalnya 

memerintahkan pembangunan jalan dari 

Yogyakarta ke Magelang lewat Muntilan, 

mengubah rencananya dan membelokan 

jalan itu melewati Tegalrejo. Rupanya di 

salah satu sektor, Belanda tepat melintasi 

makam dari leluhur Pangeran 

Diponegoro. Hal inilah yang membuat 

Pangeran Diponegoro tersinggung dan 

memutuskan untuk mengangkat senjata 

melawan Belanda. Beliau kemudian 

memerintahkan bawahannya untuk 

mencabut patok-patok yang melewati 

makam tersebut.  

 

Belanda yang mempunyai alasan untuk 

menangkap Pangeran Diponegoro 

karena dinilai telah memberontak, pada 

20 Juli 1825 mengepung kediaman 

beliau. Terdesak, Pangeran beserta 

keluarga dan pasukannya 

menyelamatkan diri menuju barat hingga 

Desa Dekso di Kabupaten Kulonprogo, 

dan meneruskan ke arah selatan hingga 

tiba di Goa Selarong yang terletak lima 

kilometer arah barat dari Kota Bantul. 

Sementara itu, Belanda —yang tidak 

berhasil menangkap Pangeran 

Diponegoro— membakar habis 

kediaman Pangeran.  
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Pangeran Diponegoro kemudian 

menjadikan Goa Selarong, sebuah goa 

yang terletak di Dusun Kentolan Lor, 

Guwosari Pajangan Bantul, sebagai 

basisnya. Pangeran menempati goa 

sebelah Barat yang disebut Goa Kakung, 

yang juga menjadi tempat pertapaan 

beliau. Sedangkan Raden Ayu 

Retnaningsih (selir yang paling setia 

menemani Pangeran setelah dua istrinya 

wafat) dan pengiringnya menempati Goa 

Putri di sebelah Timur.  

 

Setelah penyerangan itu, dimulailah 

sebuah perang besar yang akan 

berlangsung 5 tahun lamanya. Di bawah 

kepemimpinan Diponegoro, rakyat 

pribumi bersatu dalam semangat 

“Sadumuk bathuk, sanyari bumi ditohi 

tekan pati“; sejari kepala sejengkal tanah 

dibela sampai mati. Selama perang, 

sebanyak 15 dari 19 pangeran 

bergabung dengan Diponegoro. 

Perjuangan Diponegoro dibantu Kyai 

Maja yang juga menjadi pemimpin 

spiritual pemberontakan.  
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Motivasi 
 

 

 

khir tahun adalah momen yang 

paling tepat untuk merancang 

dan menyusun resolusi untuk 

satu tahun ke depan. Apa yang dimaksud 

dengan resolusi? Resolusi adalah 

rancangan atau peta impian dan target-

target hidup yang jelas dan terukur 

selama satu tahun ke depan. 

Mengapa Resolusi? 

Tidak semua orang memang yang 

terbiasa menyusun resolusi untuk 

perjalanan karier dan hidupnya. Karena 

memang tidak ada keharusan untuk 

menyusun resolusi. Akan tetapi, dengan 

menyusun resolusi Anda akan 

mendapatkan beberapa keuntungan, 

yaitu: 

 Dengan menyusun dan 

mencanangkan resolusi, Anda akan 

memiliki tujuan, pencapaian dan target 

hidup yang jelas dan terukur untuk 

perjalanan hidup selama satu tahun ke 

depan. 

 Dengan menyusun resolusi, Anda bisa 

menyusun langkah-langkah dan 

strategi untuk mencapai resolusi 

tersebut dengan jelas dan cepat. 

Karena, Anda sudah memiliki 

gambaran yang jelas tentang apa yang 

ingin dituju. 

 Perjalanan karier, hidup dan 

pencapaian impian menjadi lebih 

terprogram. 

 Dengan resolusi, Anda memiliki 

standar yang jelas untuk mengevaluasi 

kualitas dan tingkat keberhasilan Anda 

di tahun depan. 

 Resolusi bermanfaat untuk menjaga 

semangat perubahan dan peningkatan 

tetap ada dalam diri Anda. 

 

Tips Menyusun Resolusi 

Hal-hal yang seringkali menjadi momok 

dalam menyusun resolusi adalah 

kekhawatiran bahwa resolusi yang dibuat 

A 
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terlalu ideal sehingga tidak kunjung 

berubah menjadi sebuah aksi nyata di 

lapangan. Nah, berikut adalah beberapa 

tips yang bisa diterapkan dalam 

menyusun resolusi, agar resolusi 

tersebut mampu menggerakkan: 

Pertama: awali dengan evaluasi 

Evaluasi bertujuan untuk mengukur 

sejauh mana pencapaian resolusi atau 

target tahun lalu. Berpijak dari hasil 

evaluasi inilah Anda bisa merancang 

sejauh mana kemampuan dan potensi 

Anda untuk menetapkan target-target di 

tahun depan. Dari hasil evaluasi ini juga 

Anda harus mengetahui mengapa target-

target itu belum tercapai? Sehingga, bisa 

menetapkan apakah ke depan akan 

meningkatkan target dengan mengubah 

strategi pencapaian? Ataukah 

menurunkan target dengan strategi yang 

sama. Semua dipertimbangkan sesuai 

dengan kemampuan yang ada.  

Kedua: list impian yang ingin dicapai 

Segera list impian-impian dan target apa 

saja yang ingin Anda capai di tahun 

depan. Tuliskan saja, jangan dipikirkan 

dulu impian itu mungkin terlaksana atau 

tidak. Pada tahap ini Anda hanya perlu 

mengeksplorasi semua impian yang ada 

di pikiran Anda.  

Ketiga: gunakan landasan literasi 

Terkadang, banyak orang yang 

menyusun resolusi sekedar ikut-ikutan, 

tanpa memiliki landasan yang kuat. 

Akibatnya, seiring berjalannya waktu 

resolusi hanya tinggal sebatas resolusi di 

kertas. Tidak kunjung berubah menjadi 

aksi, dan tanpa realisasi. Oleh karena itu, 

resolusi harus disusun berdasarkan 

landasan literasi dan kerangka berpikir 

yang jelas. 

Bagaimana landasan literasi itu? 

Landasan literasi berpijak pada rumusan 

5W1H. Jadi, sebelum menyusun resolusi, 

Anda harus menjawab pertanyaan-

pertanyaan berikut terlebih dahulu: 

 What = apa yang akan Anda 

rencanakan/dapatkan? 

 Why = mengapa Anda menginginkan 

itu? 

 Where = di mana Anda mencapai atau 

mendapatkannya? 

 When = kapan Anda akan meraihnya? 

 Who = siapa saja yang perlu Anda 

hubungi dan Anda jadikan relasi untuk 

meraih hal tersebut? 

 How = bagaiman Anda meraihnya. 

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di 

atas lah yang akan menjadi panduan bagi 

Anda dalam menyusun resolusi. Dengan 
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berlandaskan pertanyaan-pertanyaan 

esensial di atas, maka resolusi yang 

dibangun kemungkinan besar akan 

mampu menggerakkan dan memiliki 

kemungkinan yang lebih besar untuk 

berhasi. Karena, dengan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan di atas pada 

dasarnya Anda sedang menggali semua 

potensi dan peluang yang Anda miliki. 

Sekaligus sudah menginventaris 

hambatan dan tantangan yang 

menghadang. 

Keempat: tuliskan 

Yang tak kalah pentingnya adalah 

menuliskan resolusi tersebut. Ya, resolusi 

harus ditulis, jangan hanya sekedar di 

angankan. Karena kemampuan ingatan 

manusia sangat terbatas. Dengan 

menuliskan resolusi tersebut pada 

selembar kertas atau karton Anda telah 

membantu diri sendiri agar senantiasa 

ingat dengan target-target yang sudah 

dirancang. Resolusi pun akan tampak 

lebih jelas dan nyata.  

Kelima: tetapkan jadwal evaluasi 

secara berkala 

Evaluasi secara berkala adalah penting. 

Agar Anda tetap konsiten menjalankan 

resolusi yang sudah dicanangkan. Selain 

itu, evaluasi juga bermanfaat untuk 

menjaga agar semangat Anda tetap stabil 

dan selalu terbaharukan. Oleh karena itu, 

dalam menyusun resolusi Anda juga 

perlu menetapkan jadwal evaluasi 

berkala. Misalnya: satu kali per bulan, 

satu kali per triwulan atau satu kali per 

semester. Disesuaikan dengan waktu 

dan kesempatan yang anda miliki. Dan 

yang pasti evaluasi akhir tahun wajib ada. 

Yang terakhir tentunya tetap harus 

menumbuhkan keyakinan yang kuat 

dalam diri bahwa Anda bisa menjalankan 

resolusi yang telah disusun. Terus 

bangun keyakinan bahwa target yang 

ditetapkan bisa Anda capai. Karena 

keyakinan setengahnya adalah motivasi 

dari ikhtiar yang dijalankan. Dan 

setengahnya lagi adalah ketetapan 

Tuhan.  

Nah, tunggu apa lagi? Yuk mulai 

menyusun resolusi untuk tahun  

Bicara tentang resolusi akhir tahun berarti 

bicara tentang angan-angan, rencana 

besar dan atau target yang hendak 

dikejar di tahun berikutnya. Berdasarkan 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

kata resolusi diterjemahkan sebagai 

re·so·lu·si /résolusi/ n putusan atau 

kebulatan pendapat berupa permintaan 

atau tuntutan yg ditetapkan oleh rapat 

(musyawarah, sidang); pernyataan 
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tertulis, biasanya berisi tuntutan tt suatu 

hal. 

 

Sehingga resolusi sering dimaknai 

sebagai sebuah keinginan yang hendak 

dicapai atau di gapai. Sehinnga wajar 

saja, bila banyak status fb yang di-update 

atau tweet yang akan muncul di akhir 

tahun mengenai resolusi masing - 

masing. 

 

Banyak hal yang telah dilalui dalam 

kehidupan satu tahun terakhir ini, baik 

yang menyenangkan maupun yang 

menyedihkan. Saat akhir tahun seperti ini 

merupakan saat yang tepat untuk 

merenungkan resolusi yang telah dibuat 

tahun lalu, sebagai bahan  dalam 

membuat resolusi pribadi agar tahun 

depan bisa lebih baik dari tahun yang 

akan berlalu. 

 

Sebagai bahan bacaan dan renungan 

dalam membuat resolusi akhir tahun, ada 

baiknya kita mengkaji 5 AR yang 

Ayahanda Drs. H. Rasyidin Bina, MA 

sampaikan sebagai syarat kalau mau 

menjadi orang yang besar. 

1.      SADAR : akan kekurangan 

Agar angan-angan dan cita-cita kita 

terwujud, maka ada baiknya bila diawali 

dengan berintrospeksi diri. Melakukan 

introspeksi diri pada dasarnya langkah 

konkrit dan wujud sadar untuk memahami 

kekurangan dan kelemahan pribadi, 

karena berintrospeksi laksana bercermin 

sehingga mampu melihat kekurangan 

sendiri dalam mencapai angan dan mimpi 

yang ingin dicapai namun belum mampu 

terwujudkan. 

 

2.      BELAJAR : dari setiap hal 

Dengan menyadari kekurangan dan 

kesalahan yang pernah kita lakukan 

dalam mengejar mimpi, maka kita harus 

belajar memperbaikinya dan 

meningkatkan kemampuan agar tahun 

depan pencapaian kita bisa lebih baik dari 

tahun sebelumnya.  

 

3.      IKHTIAR : usaha tiada henti 

Membuat resolusi tidaklah hanya untuk 

dijadikan angan-angan dan ditulis diatas 

kertas atau sebagai status fb agar terlihat 

keren belaka. Namun diperlukan usaha 

yang gigih dalam mencapai mimpi dan 

angan tersebut; usaha yang tiada henti 

Go the extra mile. --tu kata mahfudzot--  

 

4.      SABAR : akan semua ujian dan cobaan 

Bila usaha sudah optimal dan maksimal 

namun masih belum menghasilkan hasil 

yang memuaskan diri, ingat jangan emosi 

!, apa lagi langsung putus asah dan 

menyalahkan hal-hal yang tidak berkaitan 
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langsung. Karena semua hal tersebut 

ujian dan bukti cinta Allah kepada kita. 

 

5.      JANGAN INGKAR : bila mendapat rizki 

dan nikmat 

Namun bila usaha tersebut terbalas 

dengan hasil yang memuaskan alias 

angan – angan tercapai, ingat hal 

tersebut juga ujian dari Allah ; ujian 

kenikmatan. Jadi jangan pernah ingkar 

nikmat, bersyukurlah ...!  

Terlebih lagi kalau mau bertahaddus 

ni’mat.  

 

Semoga 5 AR diatas bermanfaat untuk 

kita sebagai bahan renungan dalam 

membuat dan mengejar resolusi di tahun 

2016. 

Selamat Bermimpi dan Menggapai mimpi 

...!!! 

Bosan membuat resolusi tahun baru dan 

hanya berhasil mempertahankan hingga 

bulan Februari saja? Kalau Anda ingin 

lebih sukses dengan rencana-rencana 

tahun depan, coba untuk membuat 

resolusi yang berkemungkinan sukses. 

1. Sederhana dan Konkret Yang 

Terbaik 

Jangan buat rencana-rencana yang 

rumit, tujuan yang tak jelas seperti: jadi 

pribadi yang lebih baik, jadi orang yang 

menyenangkan, memiliki hubungan yang 

lebih baik dengan keluarga. Pilih satu 

atau dua rencana yang sederhana dan 

konkret misalnya: aku akan menelepon 

mama seminggu sekali. 

2. Pilih Tujuan Yang Dapat Dicapai 

Anda bisa menambahkan tujuan yang 

baru atau lebih menantang selanjutnya. 

Jika mengurangi berat badan empat kg 

dalam sebulan terasa berat, pilih yang 

lebih kecil yang dapat Anda capai, misal 

membuat rencana ‘turun berat badan 2 kg 

sampai akhir Januari.’ 

3. Buat Tujuan Dengan Disertai Batas 

Waktu 

Buat rencana-rencana yang dapat Anda 

capai dalam jangka pendek, bukan untuk 

setahun penuh. Membuat rencana 

pendek yang terjadwal lebih mudah 

daripada membuatnya dalam 

keseluruhan tahun. Rencana ‘turun berat 

badan 2 kg pada Februari lebih mudah 

daripada membuat rencana turun 10 kg 

sampai akhir tahun. 

4. Ukur Peningkatan dari Rencana 

Yang Anda Buat 

Tulis-lah mini deadline atau jadwal 

pemeriksaan diri dalam kalender Anda. 
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Jika tujuan Anda membaca 1.000 

halaman buku, lebih baik buat deadline, 

misalnya 100 halaman hinggap 20 

Januari, 200 halaman hingga 20 Februari 

dan seterusnya. Dengan cara ini akan 

lebih mudah bagi Anda untuk mengukur 

keberhasilan tujuan yang telah Anda 

buat. 

5 Jangan Ragu Menyusun Ulang 

Rencana Anda 

Jika dalam perjalanan meraih tujuan 

tahunan, ternyata sulit untuk dicapai, tak 

ada salahnya meninjau ulang resolusi 

Tahun Baru Anda. Jangan 

membiarkannya terbengkalai sementara 

menunggu tahun depan untuk 

mencobanya lagi. 

DALAM hitungan jam Anda akan 

memasuki Tahun Baru. Banyak orang 

membuat resolusi (semacam tekad pada 

diri sendiri untuk meraih atau 

menyelesaikan sesuatu) begitu memasuk 

Tahun Baru. 

Nah, menurut para psikolog, kunci untuk 

meraih resolusi Tahun Baru bisa dengan 

memecah tujuan utama Anda dalam 

serangkaian langkah sederhana dan 

tidak berlarut-larut pada konsekuensi bila 

tujuan tidak tercapai. Penelitian Profesor 

Richard Wiseman dari Universitas 

Hertfordshire, Inggris, mengungkapkan, 

kurang dari seperempat orang Inggris 

bisa mencapai resolusi Tahun Baru 

mereka pada 2010. Hal itu, kata dia, 

karena mereka mengambil jalan yang 

salah. Dia mempelajari 700 relawan yang 

membuat serangkaian resolusi yang 

berbeda, termasuk berhenti merokok, 

kehilangan berat badan, memulai 

hubungan, atau mendapatkan kualifikasi 

yang baru. 

Berdasarkan temuan Wiseman, 

sebagaimana dilansir Telegraph, Selasa, 

hanya 22 persen partisipan yang berhasil 

mencapai tujuan mereka atau 

mendeskripsikan kemajuan mereka 

dengan "sangat sukses". Mengapa begitu 

banyak yang gagal? Kata Wiseman, 

karena mereka mengambil pendekatan 

yang salah dan menjadi kacau oleh buku-

buku tolong-diri-sendiri (self-help books) 

yang mereka baca. 

 

Ia membandingkan teknik mereka yang 

sukses mencapai resolusinya dengan 

mereka yang gagal. Kemudian, dia 

membuat daftar tips untuk tetap on track 

ketika seseorang ingin membuat 

perubahan dalam hidup. Menurut dia, 

orang-orang yang gagal cenderung larut 

dalam "hal-hal buruk" yang akan terjadi 

sekiranya mereka tidak mencapai tujuan. 

Mereka biasanya membuang 
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kesempatan di sekitar mereka, 

mengadopsi tokoh idola, berfantasi akan 

kesuksesan, dan bergantung pada 

kekuasaan. 

 

"Banyak ide-ide mereka sering kali 

direkomendasikan oleh para ahli tolong-

diri-sendiri tetapi hasil penelitian kami 

menyatakan ide-ide tersebut tidak 

berhasil," kata Wiseman. "Karena 

nasihat-nasihat semacam ini sudah 

tersebar luas, maka jutaan orang akan 

gagal mencapai tujuan mereka". 

 

Para partisipan yang sukses sebaliknya 

merinci tujuan mereka dalam 

serangkaian langkah sederhana dan 

memberi hadiah pada diri mereka setiap 

kali sebuah tahap berhasil dilalui. Mereka 

juga bercerita kepada teman-teman 

mereka mengenai apa yang hendak 

mereka coba raih, mengingatkan diri 

mereka sendiri akan keuntungan yang 

didapat dengan pencapaian tujuan dan 

membuat grafik pencapaian. "Banyak 

teknik sukses ini yang terkait dengan 

pembuatan rencana dan membantu diri 

Anda tetap menjalankannya," kata 

Wiseman. "Mereka yang menjalankan 

kelima teknik tersebut 20 persen akan 

lebih berhasil ketimbang yang lain". 

 

"Gagal meraih ambisi Anda secara 

psikologis dapat berakibat buruk karena 

hal tersebut dapat merampas seorang 

dari kontrol dirinya. Saya berharap 

penelitian ini dapat membantu orang 

mengubah hidup mereka di tahun 2010." 

 

Inilah 10 tips sukses yang ditawarkan 

Wiseman jika Anda ingin membuat 

resolusi Tahun Baru: 

1) Buatlah hanya satu resolusi; peluang 

sukses Anda lebih besar ketika Anda 

menyalurkan energi untuk mengubah 

hanya salah satu aspek dari perilaku 

Anda.  

 

2) Jangan menunggu hingga malam 

Tahun Baru untuk memikirkan resolusi 

Anda. Luangkan waktu beberapa hari 

sebelumnya untuk merefleksikan apa 

yang sesungguhnya ingin Anda raih. 

 

3) Singkirkan resolusi sebelumnya; 

memutuskan untuk menengok ke 

belakang dan melihat resolusi terdahulu 

hanya akan membuat Anda frustrasi dan 

kecewa.  

 

4) Jangan ikut arus dan membuat resolusi 

yang biasa-biasa saja. Pikirkan tentang 

apa yang sesungguhnya Anda inginkan 

dalam hidup.  

 

5) Pecahkan tujuan utama Anda dalam 

serangkaian langkah pencapaian, fokus 

pada penciptaan langkah-langkah tujuan 

I  35  I 

I  EDISI DESEMBER 2015  I 



 

yang konkret, terukur, dan terjadwal. 

 

6) Sampaikan ke teman-teman dan 

keluarga tentang tujuan Anda, itu akan 

meningkatkan rasa takut akan gagal dan 

menarik dukungan. 

 

7) Secara reguler ingatkan diri akan 

keuntungan yang dapat diraih dari 

pencapaian tujuan-tujuan Anda dengan 

membuat daftar tentang bagaimana 

kehidupan akan lebih baik begitu tujuan 

besar Anda tercapai. 

 

8) Berikan diri Anda hadiah kecil kapan 

pun Anda meraih tujuan-tujuan turunan 

Anda. Itu akan motivasi dan membuat 

Anda terus berupaya untuk maju. 

 

9) Buatlah rencana dan kemajuan Anda 

menjadi konkret dengan menyimpan 

jurnal yang ditulis tangan, dan 

melengkapi kertas kerja di komputer, 

atau menutup papan pengingat dengan 

grafik maupun gambar. 

 

10) Terimalah bahwa sewaktu-waktu 

kebiasaan lama akan muncul. Sikapi 

setiap kegagalan sebagai kemunduran 

sementara ketimbang menjadi alasan 

untuk menyerah dan pasrah. 

Anda sudah membuat resolusi tahun 

baru? Bagaimana pencapaian resolusi 

tahun baru anda kemarin? Atau anda 

seperti saya: tidak pernah membuat 

resolusi tahun baru karena sudah pesimis 

duluan akan kemampuan diri sendiri 

dalam mencapainya tidak percaya kalau 

metode memotivasi diri semacam itu 

akan berhasil memberi dampak pada 

hidup kita? :P 

Memang belum ada penelitiannya, tapi 

saya yakin kalau 80 hingga 90 persen 

orang yang membuat resolusi tahun baru 

gagal mencapainya, sementara 60 

hingga 70 persen orang yang membuat 

resolusi tahun baru bahkan tidak pernah 

mencoba mencapainya sama sekali 

(sudahkah saya peringatkan anda kalau 

saya orangnya pesimis? :roll: ). 

Apakah itu berarti membuat resolusi 

tahun baru adalah hal yang percuma dan 

sia-sia belaka, atau sebenarnya selama 

ini cara kita membuat resolusilah yang 

salah? Mungkin saja yang terakhirlah 

yang terjadi, kalau melihat tips-tips 

berikut dan membandingkannya dengan 

bagaimana kebanyakan orang biasanya 

membuat resolusi. 

Bukti Tertulis. Buat resolusi anda dalam 

bentuk daftar poin-per-poin, cetak, lalu 

tempel di tempat-tempat yang sering 

anda lirik (saya, misalnya, akan 

menempelnya di sebelah monitor laptop 

I  36  I 

I  EDISI DESEMBER 2015  I 



 

yang saya pantengi berjam-jam setiap 

harinya). Kalau cuma diingat-ingat dalam 

hati, yakinlah dalam dua minggu 

berikutnya anda sudah melupakan 

resolusi itu selama sisa 350 hari 

berikutnya. :lol: 

Jangan bikin resolusi banyak-banyak, 

maksimal cukup 3 atau 4 saja. Kalau di 

daftar anda ada lebih dari itu, pilihlah 

yang paling penting dan mendesak atau 

yang paling bernilai dan berharga bagi 

hidup anda. Dengan hanya sedikit 

resolusi, pencapaian anda bisa lebih 

fokus dan terarah, kemungkinan 

berhasilnya pun juga lebih besar. 

Buat resolusi yang spesifik. Kalau 

target resolusi anda abstrak atau rancu, 

pastilah pencapaiannya juga tidak 

maksimal karena sulit menentukan titik 

keberhasilannya., Jangan hanya 

berikhtiar untuk ‘bisa fotografi’; wujudkan 

keinginan itu secara spesifik, misalnya 

‘mengikuti les fotografi tingkat pemula 

dan dalam 1 tahun sudah mencapai 

tingkat mahir’. 

Perjelas resolusi dengan langkah-

langkah perilaku konkrit. Kita ambil 

contoh lain: Keinginan ‘hidup lebih sehat’ 

harus dibarengi dengan proses dan 

strategi menuju ke sana. Buatlah daftar 

beberapa tindakan nyata yang bisa 

mendukung resolusi utama anda, 

misalnya ‘menyertakan sayur dan buah 

setiap makan’ atau ‘jogging keliling 

kompleks rumah tiap jam 5 pagi.’ 

Target perantara setiap beberapa 

bulan. Ini fungsinya adalah untuk 

mengontrol agar kemajuan resolusi anda 

stabil dan tidak dikebut menjelang akhir 

tahun (yang pada akhirnya hanya akan 

membuat anda semakin malas untuk 

mulai melakukannya). Untuk resolusi 

‘berat badan berkurang 5 kilogram dalam 

setahun’, target perantaranya bisa 

berbentuk ‘pergi ke dokter gizi bulan ini’ 

atau ‘berat badan berkurang setengah 

kilogram tiap dua bulan.’ 

Resolusi dan perilaku yang realistis 

untuk dilakukan. Meski mungkin anda 

yakin bisa jogging keliling kompleks 

rumah tiap jam 5 pagi, coba pikir lagi: 

realistiskah itu? Semakin sering anda 

gagal melakukannya, akan semakin 

malas anda mencapai resolusi yang 

sudah anda tetapkan. Mungkin ada bisa 

menurunkan frekuensinya menjadi 

jogging tiap Sabtu-Minggu saja, 

sementara di hari biasa anda berolahraga 

di pekarangan atau dalam rumah. 

Catat keberhasilan. Setiap kali anda 

berhasil melakukan satu perilaku 

tertentu, catat prestasi itu secara 
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mencolok, misalnya dengan tanda 

centang hijau besar di sebuah buku 

khusus atau memasukkan duit seribu di 

celengan khusus. Ketika nantinya anda 

sedang merasa malas atau tak 

termotivasi, anda bisa melihat kembali 

catatan itu dan teringatkan kalau anda 

pernah (dan bahkan sering!) berhasil 

melakukannya. 

Beri hadiah bagi diri sendiri, entah 

ketika memenuhi target perantara atau 

resolusi utama. Tentukan hadiah seperti 

apa yang anda inginkan sejak awal 

merancang resolusi, sehingga hadiah ini 

bisa menjadi salah satu motivasi tetap 

sepanjang tahun untuk terus berusaha 

mencapai resolusi anda. 

Ciptakan lingkungan yang mendukung 

pencapaian resolusi anda. Kalau anda 

berniat untuk berolahraga pagi-pagi 

sekali, pasang alarm siapkan sepatu dan 

baju olahraga di samping ranjang 

sebelum anda tidur. Sebaliknya, hindari 

pula lingkungan atau situasi yang bisa 

menghambat pencapaian resolusi anda, 

misalnya pergi ke mal-mal tingkat atas 

ketika anda sedang ingin berhemat. 

Anda akan gagal minimal sekali, tapi 

jangan menyerah. Banyak orang yang 

tidak pernah berhasil menyelesaikan 

resolusinya karena mereka langsung 

menyerah setelah dua-tiga kali khilaf, 

sesuatu yang disebut sebagai ‘what-the-

hell effect‘. Kalau sejak awal anda 

realistis dengan kesilapan yang mungkin 

terjadi kemudian, anda akan lebih cepat 

kembali fokus ke pencapaian target 

ketimbang berlama-lama menyesali diri. 

Dan patut disadari pula: kebiasaan buruk 

yang ingin anda hilangkan lewat resolusi 

tidak akan pernah 100 persen musnah. 

Cari pengawas resolusi anda. Bisa 

teman, pacar, suami/istri, anak, saudara, 

orangtua, atau rekan sekerja; pokoknya 

orang-orang yang sehari-hari sering 

bersama dengan anda. Beritahu mereka 

mengenai resolusi anda, dan minta 

bantuan mereka untuk mengingatkan 

anda kalau sedang khilaf atau memuji 

anda jika telah mencapai target tertentu. 

Lebih baik lagi kalau kalian punya 

resolusi yang serupa sehingga bisa 

melakukan resolusi itu secara bersama-

sama. Tapi jangan sampai mereka malah 

jadi ‘setan’ yang menggoda anda lho ya? 

^^; 

Alternatifnya, buat resolusi anda 

menjadi sesuatu yang publik. Misalnya 

mempublikasikan resolusi anda di 

Friendster/Facebook, blog, atau situs 

pribadi. Ketika semua orang tahu resolusi 

anda, ‘tekanan sosial’ yang tak nampak 
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itu tentunya akan membuat anda gengsi 

jika gagal mencapainya akhir tahun nanti. 

Terakhir, hati-hatilah akan efek 

samping dari resolusi. Menurut John 

O’Neill, kepala sebuah klinik kecanduan 

di Houston, AS, banyak kebiasaan buruk 

yang ingin kita hilangkan dalam resolusi 

adalah sebuah cara mengatasi stres, 

misalnya merokok, minum-minum, atau 

makan banyak. Kalau anda ingin 

menghilangkan kebiasaan buruk itu, 

sebaiknya pikirkan juga cara lain untuk 

menanggulangi stres anda ketika ia 

datang. 

Semoga tips-tips di atas berguna bagi 

pencapaian resolusi tahun baru anda 

atau penentuan target anda yang lain.  
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Metaphore 

 

 

 

 

 

lkisah di suatu negeri burung, 

tinggallah bermacam-macam 

keluarga burung. Mulai dari 

yang kecil hingga yang besar. Mulai dari 

yang bersuara lembut hingga yang 

bersuara menggelegar. Mereka tinggal di 

suatu pulau nun jauh di balik bukit 

pegunungan. 

Sebenarnya selain jenis burung masih 

ada hewan lain yang hidup di sana. 

Namun sesuai namanya negeri burung, 

yang berkuasa dari kelompok burung. 

Semua jenis burung ganas, seperti, 

burung pemakan bangkai, burung 

Kondor, burung elang dan rajawali adalah 

para penjaga yang bertugas melindungi 

dan menjaga keselamatan penghuni 

negeri burung. 

Burung-burung kecil bersuara merdu, 

bertugas sebagai penghibur. Kicau 

mereka selalu terdengar sepanjang hari, 

selaras dengan desau angin dan 

gesekan daun. Burung-burung berbulu 

warna warni, pemberi keindahan. 

Mereka bertugas bekeliling negri 

melebarkan sayapnya, agar warna-warni 

bulunya terlihat semua penghuni. 

Keindahan warnanya menimbulkan 

kegembiraan. Dan rasa gembira bisa 

menular bagai virus, sehingga semua 

penghuni merasa senang. 

Pada suatu ketika, seekor induk elang 

tengah mengerami telur-telurnya. Setiap 

pagi elang jantan datang membawa 

makanan untuk induk elang. 

Akhirnya, di satu pagi musim dingin telur-

telur mulai menetas. Ada 3 anak elang 

yang nampak kuat berdiri. Dua anak 

elang hanya mampu mengeluarkan 

kepalanya dari cangkang telur harus 

berakhir dalam paruh sang ayah. Dengan 

tangkas, elang jantan mengoyak 

cangkang telur lalu mematuk-matuk 

calon anak yang tak jadi. Perlahan-lahan 

sang induk memberikan potongan-

potongan tubuh anaknya ke dalam paruh 

mungil anak-anak elang. Kejam…? Ini 

hanya masalah kepraktisan. 

A 

Keharmonisan Keluarga 

Burung 
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Untuk apa terbang dan mencari makan 

jauh-jauh jika ada daging bangkai di 

dalam sarang. Sebagai hewan, elang 

hanya mempunyai naluri dan akal tanpa 

nurani. Inilah yang membedakan 

manusia dan hewan. 

Waktu berjalan terus, hari berganti hari. 

Anak-anak elang yang berbentuk jelek 

karena tak berbulu, kini mulai 

menampakkan keasliannya. Bulu-bulu 

halus mulai menutupi daging di tubuh 

masing-masing. Kaki kecil anak-anak 

elang sudah mampu berdiri tegak. 

Walau kedua sayapnya belum tumbuh 

sempurna. Induk elang dan elang jantan, 

bergantian menjaga sarang. Memastikan 

tak ada ular yang mengincar anak-anak 

elang dan memastikan anak-anak elang 

tak jatuh dari sarang yang berada di 

ketinggian pohon. Suatu pagi, saat induk 

elang akan mencari makan dan 

bergantian dengan elang jantan menjaga 

sarang. Salah seekor anak elang 

bertanya: “Kapankah aku bisa terbang 

seperti ayah dan ibu?” Induk elang dan 

elang jantan tersenyum, bertukar 

pandang lalu elang jantan berkata: 

“Waktunya akan tiba, anakku. Jadi 

sebelum waktu itu tiba, makanlah yang 

banyak dan pastikan tubuhmu sehat 

serta kuat”. Usai sang elang jantan 

berkata, induk elang merentangkan 

sayapnya lalu mengepakkan kuat-kuat. 

Hanya dalam hitungan yang cepat, induk 

elang tampak menjauhi sarang. Terlihat 

bagai sebilah papan berawarna coklat 

melayang di awan. Anak-anak elang, 

masuk di bawah sayap elang jantan. 

Mencari kehangatan kasih sang jantan. 

Waktu berjalan terus, musim telah 

berganti dari musim dingin ke musim 

semi. Seluruh permukaan pulau mulai 

menampakan warna-warni dedaunan. 

Bahkan sinar mentari memberi sentuhan 

warna yang indah. Anak-anak elang pun 

sudah semakin besar dan sayapnya 

mulai ditumbuhi bulu-bulu kasar. Suatu 

ketika seeor anak elang berdiri di tepi 

sarang, ketika ada angin kencang, 

kakinya tak kuat mencengkram tepi 

sarang sehingga ia meluncur ke bawah. 

Induk elang langsung merentangkan 

sayang dan mendekati sang anak seraya 

berkata: “Rentangkan dan kepakan 

sayapmu kuat-kuat!” 

Tapi rasa takut dan panik menguasai si 

anak elang karenanya ia tak mendengar 

apa yang dikatakan ibunya. Elang jantan 

menukik cepat dari jauh dan membiarkan 

sayapnya terentang tepat sebelum si 

anak mendarat di tanah. Sayap elang 
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jantan menjadi alas pendaratan darurat si 

anak elang. 

Si anak elang yang masih diliputi rasa 

panik dan takut tak mampu bergerak. 

Tubuhnya bergetar hebat. Induk elang, 

dengan kasih memeluk sang anak. 

Menyelipkan di bawah sayapnya dan 

memberikan kehangatan. Sesudah si 

anak tenang dan tak gemetar, induk 

elang dan elang jantan membawa si anak 

kembali ke sarang. 

Peristiwa itu menimbulkan rasa trauma 

pada si anak elang. Jangankan berlatih 

terbang dengan merentangkan dan 

mengepakkan sayap. Berdiri di tepi 

sarang saja ia sangat takut. Kedua 

saudaranya sudah mulai terbang dalam 

jarak pendek. Hal pertama yang diajarkan 

induk dan elang dan elang jantan adalah 

berusaha agar tidak mendarat keras di 

dataran. 

Lama berselang setelah melihat kedua 

saudaranya berlatih, si elang yang 

pernah jatuh bertanya pada ibunya: 

“Adakah jaminan aku tidak akan jatuh 

lagi?” “Selama aku dan ayahmu ada, 

kamilah jaminanmu!” jawab si induk elang 

dengan penuh kasih.”Tapi aku takut!’ ujar 

si anak. “Kami tahu, karenanya kami ta 

memaksa.” Jawab si induk elang lagi. 

“Lalu apa yang harus kulakukan agar aku 

beraai?” tanya si anak. “Untuk berani, 

kamu harus menghilangkan rasa takut!”. 

“Bagaimana caranya?” “Percayalah pada 

kami!” Ujar elang jantan yang tiba-tiba 

sudah berada di tepi sarang. 

Si anak diam dan hanya memandang 

jauh ke tengah lautan. Tiba-tiba si anak 

elang bertanya lagi. “Menurut ibu dan 

ayah, apakah aku mampu terbang 

keseberang lautan?” Dengan tenang si 

elang jantan berkata: “Anakku kalau kau 

tak pernah merentangkan dan 

mengepakkan sayapmu, kami tidak 

pernah tahu, apakah kamu mampu atau 

tidak. Karena yang tahu hanya dirimu 

sendiri!” 

Lalu si induk elang menambahkan: 

“Mulailah dari sekarang, karena langkah 

kecilmu akan menjadi awal perubahan 

hidupmu. Semua perubahan di mulai dari 

langkah awal, anakku!” 

Si anak elang diam tertegun, 

memandang takjub pada induk elang dan 

elang jantan. Kini ia sadar, tak ada yang 

tahu kemampuan dirinya selain dirinya 

sendiri. Kedua orang tuanya hanya 

memberikan jaminan mereka ada dan 

selalu ada, jika si anak memerlukan. 

Didorong rasa bahagia akan cinta kasih 

orang tuanya, si elang kecil berjanji akan 
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berlatih dan mencoba. Ketika akhirnya ia 

menggantikan elang jantan menjadi 

pemimpin keselamatan para penghuni 

negeri burung, maka tahulah ia, bahwa 

kesuksesan yang diraihnya adalah di 

mulai saat tekad terbangun melangkah. 

Sukses itu tak pernah ada kalau hanya 

sebatas tekad. Tapi tekad itu harus 

diwujudan dengan tindakan nyata walau 

di mulai dari langkah yang kecil. Mulailah 

rentangkan dan kepakkan sayap 

kemampuanmu, maka dunia ada 

digenggamanmu! 
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idak banyak orang yang 

tahu mengenai Sejarah 

Bank. Bank pertama kali 

didirikan dalam bentuk seperti 

sebuah firma pada umumnya 

pada tahun 1690, pada saat 

kerajaan Inggris berkemauan 

merencanakan membangun 

kembali kekuatan armada lautnya 

untuk bersaing dengan kekuatan 

armada laut Perancis akan tetapi 

pemerintahan Inggris saat itu tidak 

mempunyai kemampuan pendanaan 

kemudian berdasarkan gagasan William 

Paterson yang kemudian oleh Charles 

Montagu direalisasikan dengan 

membentuk sebuah lembaga 

intermediasi keuangan yang akhirnya 

dapat memenuhi dana pembiayaan 

tersebut hanya dalam waktu duabelas 

hari. 

Sejarah mencatat asal mula dikenalnya 

kegiatan perbankan adalah pada zaman 

kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. 

Kemudian usaha perbankan ini 

berkembang ke Asia Barat oleh para 

pedagang. Perkembangan perbankan di 

Asia, Afrika dan Amerika dibawa oleh 

bangsa Eropa pada saat melakukan 

penjajahan ke negara jajahannya baik di 

Asia, Afrika maupun benua Amerika. 

Bila ditelusuri, sejarah dikenalnya 

perbankan dimulai dari jasa penukaran 

uang. Sehingga dalam sejarah 

perbankan, arti bank dikenal sebagai 

meja tempat penukaran uang. Dalam 

perjalanan sejarah kerajaan pada masa 

dahulu penukaran uangnya dilakukan 

antar kerajaan yang satu dnegan 

kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran 

ini sekarang dikenal dengan nama 

Pedagang Valuta Asing (Money  

T 
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Changer). Kemudian dalam 

perkembangan selanjutnya, kegiatan 

operasional perbankan berkembang lagi 

menjadi tempat penitipan uang atau yang 

disebut sekarang ini kegiatan simpanan. 

Berikutnya kegiatan perbankan 

bertambah dengan kegiatan peminjaman 

uang. Uang yang disimpan oleh 

masyarakat, oleh perbankan dipinjamkan 

kembali kepada masyarakatyang 

membutuhkannya. Jasa-jasa bank 

lainnya menyusul sesuai dengan 

perkembangan zaman dan kebutuhan 

masyarakat yang semakin beragam. 

Defenisi Bank –Sejarah Bank 

Bank merupakan sebuah lembaga 

intermediasi keuangan umumnya 

didirikan dengan kewenangan untuk 

menerima simpanan uang, meminjamkan 

uang, dan menerbitkan promes atau yang 

dikenal sebagai banknote. Kata bank 

berasal dari bahasa Italia banca berarti 

tempat penukaran uang. Sedangkan 

menurut undang-undang perbankan bank 

adalah badan usaha yang menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Industri perbankan telah mengalami 

perubahan besar dalam beberapa tahun 

terakhir. Industri ini menjadi lebih 

kompetitif karena deregulasi peraturan. 

Saat ini, bank memiliki fleksibilitas pada 

layanan yang mereka tawarkan, lokasi 

tempat mereka beroperasi, dan tarif yang 

mereka bayar untuk simpanan deposan. 

Fungsi dan Manfaat Bank 

Menurut UU No 10 Tahun 1998 tanggal 

10 November 1998 tentang perbankan, 

dapat disimpulkan bahwa usaha 

perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu 

menghimpun dana,menyalurkan dana, 

dan memberikan jasa bank lainnya. 

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan 

dana merupakan kegiatan pokok bank 

sedangkan memberikan jasa bank 

lainnya hanya kegiatan pendukung. 

Kegiatan menghimpun dana, berupa 

mengumpulkan dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan giro, tabungan, 

dan deposito. Biasanya sambil diberikan 

balas jasa yang menarik seperti, bunga 

dan hadiah sebagai rangsangan bagi 

masyarakat. Kegiatan menyalurkan 

dana, berupa pemberian pinjaman 

kepada masyarakat. Sedangkan jasa-

jasa perbankan lainnya diberikan untuk 

mendukung kelancaran kegiatan utama 

tersebut.bank didirikan oleh Prof. Dr. Ali 

Afifuddin, SE. Inilah beberapa manfaat 

perbankan dalam kehidupan: 
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1. Fungsi spekulatif, yang berarti, 

transaksi derivatif dapat 

memberikan kesempatan 

spekulasi (untung-untungan) 

terhadap perubahan nilai pasar 

dari transaksi derivatif itu sendiri. 

2. Fungsi manajemen produksi 

berjalan dengan baik dan efisien, 

yang berarti, transaksi derivatif 

dapat memberikan gambaran 

kepada manajemen produksi 

sebuah produsen dalam menilai 

suatu permintaan dan kebutuhan 

pasar pada masa mendatang. 

3. Sebagai model investasi, yang 

berarti, transaksi derivatif dapat 

dijadikan sebagai salah satu 

model berinvestasi. Walaupun 

pada umumnya merupakan jenis 

investasi jangka pendek (yield 

enhancement). 

4. Sebagai cara lindung nilai, yang 

berarti, transaksi derivatif dapat 

berfungsi sebagai salah satu cara 

untuk menghilangkan risiko 

dengan jalan lindung nilai 

(hedging), atau disebut juga 

sebagai risk management. 

5. Informasi harga, yang berarti, 

transaksi derivatif dapat berfungsi 

sebagai sarana mencari atau 

memberikan informasi tentang 

harga barang komoditi tertentu 

dikemudian hari (price discovery). 

Terlepas dari fungsi-fungsi perbankan 

(bank) yang utama atau turunannya, 

maka yang perlu diperhatikan untuk 

dunia perbankan, ialah tujuan secara 

filosofis dari eksistensi bank di Indonesia. 

Hal ini sangat jelas tercermin dalam Pasal 

empat (4) Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 yang menjelaskan, 

”Perbankan Indonesia bertujuan 

menunjang pelaksanaan pembangunan 

nasional dalam rangka meningkatkan 

pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan 

stabilitas nasional ke arah peningkatan 

kesejahteraan rakyat banyak”. 

Meninjau lebih dalam terhadap kegiatan 

usaha bank, maka bank (perbankan) 

Indonesia dalam melakukan usahanya 

harus didasarkan atas asas demokrasi 

ekonomi yang menggunakan prinsip 

kehati-hatian.4 Hal ini, jelas tergambar, 

karena secara filosofis bank memiliki 

fungsi makro dan mikro terhadap proses 

pembangunan bangsa. 

Spesifikasi dari fungsi Bank akan selalu 

bertambah seiring dengan 

perkembangan perbankkan. Demikian 

ulasan mngenai Sejarah Bank yang 

selama ini sebagai tempat menabung 

atau meminjam uang oleh masyarakat di 

sekitar kita, semoag bermanfaat. Pada 

zaman Babylonia, Yunani, dan Romawi 

diduga usaha perbankan telah 

memegang peranan dalam lalu lintas 
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perdagangan. Tugas bank waktu itu lebih 

bersifat tukar menukar uang, sehingga 

orang yang melakukannya disebut 

pedagang uang. Pada umumnya 

pekerjaan pedagang uang hanyalah 

perantara menukarkan mata uang asing 

dengan mata uang negeri sendiri atau 

sebaliknya. Kemudian usaha ini 

berkembang dengan menerima 

tabungan, menitipkan, ataupun 

meminjamkan uang dengan memungut 

bunga pinjaman.  

 

Awal mula berdirinya bank di Dunia 

secara singkat dapat diuraikan sebagai 

berikut. kira-kira tahun 2000 SM di 

Babylonia telah dikenal semacam bank. 

Bank ini meminjamkan emas dan perak 

dengan tingkat bunga 20% setiap bulan 

dan dikenal sebagai Temples of Babylon. 

Sesudah zaman Babylon, tahun 500 SM 

menyusul di Yunani didirikan semacam 

bank, dikenal sebagai Greek Temple, 

yang menerima simpanan dengan 

memungut biaya penyimpanannya serta 

meminjamkan kembali kepada 

masyarakat. Pada saat itulah muncul 

bankir-bankir swasta pertama. 

Operasinya meliputi penukaran uang dan 

segala macam kegiatan bank. Lembaga 

perbankan yang pertama di Yunani timbul 

pada tahun 560 SM. 

Setelah zaman Yunani, muncul usaha 

bank di Romawi yang operasinya sudah 

lebih luas lagi, yakni tukar menukar mata 

uang, menerima deposito, memberikan 

kredit, mentransfer modal dan 

bersamaan dengan jatuhnya kota 

Romawi pada tahun 509 SM, perbankan 

juga ikut jatuh. tetapi pada tahun 527-565 

M Yustinianus menkodefikasikan hukum 

Romawi di Konstatinopel sehingga 

perbankan berkembang kembali. 

perkembangan ini diawali dengan adanya 

perdagangan dengan Cina, India, dan 

Ethiopia. Bahkan mata uang 

Konstatinopel ditetapkan sebagai mata 

uang internasional. Hubungan 

perdagangan kemudian berkembang ke 

Asia Barat (sekarang Timur Tengah) dan 

Eropa sehingga kota-kota seperti 

Alexandria, Venesia dan beberapa 

pelabuhan di Italia Selatan terkenal 

sebagai pusat perdagangan yang pentng. 

Bank Venesia didirikan oleh pemerintah 

pada tahun 1171 dan merupakan bank 

negara pertama yang dipakai untuk 

membiayai perang. Kemudian berturut-

turut berdirilah Bank of Genoa dan Bank 

of Barcelona pada tahun 1320.  

 

Sekitar awal abad ke-16 di London 

(Inggris), Amsterdam (Belanda) serta 

Antwerpen dan Leuven (Belgia) tukang-

tukang emas bersedia menerima uang 

logam (emas, Perak) untuk disimpan. 

Sebagai tanda bukti penyimpanan, 

tukang emas memberikan kepada 
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penyimpana suatu tanda deposito yang 

disebut Goldsmith's note. Goldsmith's 

note tersebut merupakan bukti bahwa 

tukang emas mempunyai hutang. Lambat 

laun tanda deposito itu diterima sebagai 

alat pembayaran atau menjadi uang 

kertas. Sejarah mencatat, Goldsmith's 

note oleh pemiliknya jarang ditukar 

kembali dengan uang logam. 

Berdasarkan hal tersebut, tukang emas 

mulai memberanikan diri 

mempergunakan kesempatan 

mengeluarkan Goldsmith's note, 

sekalipun jaminan emas tidak ada. 

Namun Goldsmith's note yang 

dikeluarkan itu tetap merupakan bukti 

hutangnya. Dengan perkembangan ini, 

maka peralihan tugas tukang emas 

menjadi tugas perbankan. 

ATM (automated teller machine) 

sebagaimana pada penemuan teknologi 

lain, penemuan ATM juga didasarkan 

pada karya sejumlah penemu. Di sini kita 

harus menyebut sedikitnya tiga nama, 

yakni Luther Simjian, John Shepherd-

Barron, dan Don Wetzel.  

 

Seperti ditulis Mary Bellis di About.com, 

pada tahun 1939 Simjian mematenkan 

satu prototipe awal ATM yang kemudian 

terbukti kurang sukses. Ada juga yang 

berpendapat, orang Skotlandia bernama 

James Goodfellow adalah pemegang 

paten paling awal (1966) ATM modern 

dan John D White (dari Docutel) di 

Amerika Serikat juga sering disebut 

sebagai penemu desain ATM tegak 

mandiri (free standing) pertama. 

Tahun 1967, John Shepherd-Barron 

menemukan dan memasang sebuah 

ATM di satu Bank Barclays di London. 

Setahun kemudian (1968), Don Wetzel 

menemukan ATM buatan Amerika. ATM 

baru menjadi bagian penting perbankan 

mulai dekade 1980-an. 

Mesin ”lubang di tembok” 

Dari kilasan riwayat di atas, orang 

mengakui Simjian adalah sosok yang 

mendapat ide untuk menciptakan apa 

yang disebut sebagai ”mesin lubang di 

tembok” yang memungkinkan nasabah 

melakukan transaksi finansial. 

Pada tahun 1939, Simjian mengajukan 

20 paten terkait dengan penemuan ATM 

dan melakukan uji coba lapangan 

terhadap mesin temuannya di bank yang 

kini dikenal sebagai Citicorp. Hanya saja, 

setelah enam bulan, bank tempat uji coba 

melaporkan bahwa yang tertarik pada 

mesin itu sedikit saja sehingga 

penggunaannya pun dihentikan. 
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Riwayat hidup Luther Simjian (1905-

1997) juga tak kalah menarik. Penemu 

kelahiran Turki, 28 Januari 1905, ini 

belajar ilmu kedokteran, tetapi yang jadi 

minat sepanjang hidupnya adalah 

fotografi. Tahun 1934, Simjian pindah ke 

New York. 

Kini, Simjian dikenal sebagai penemu 

Bankmatic ATM meski penemuan besar 

pertamanya yang bernilai komersial 

adalah terkait dengan kamera. 

Saat ini mesin ATM (Automatic teller 

machine) sudah menjadi kebutuhan 

masyarakat umum secara luas,dengan 

mesin ini kita dapat mengambil uang 

tunai tanpa harus mengantri di Bank. 

Tapi tahukah anda siapa yang 

menemukan ATM ini dan bagaimana asal 

mula ditemukannya ATM. Seseorang 

bernama Luther George Simjian adalah 

salah seorang Penemu dan ilmuwan, 

dilahirkan di Turki pada 28 Januari 1905, 

dan meninggal pada 23 Oktober 1997 

dalam usia 92 tahun. 

 

Awalnya Simjian muda hijrah ke Amerika 

Serikat pada usia 15 tahun, dimana pada 

perang dunia I,Simjian berpisak dengan 

keluarga,dan setelah tinggal di America 

ia bertemu dengan kerabatnya,,itulah 

awal mula Simjian muda belajar mandiri, 

dengan bekerja sebagai seorng 

fotografer  . 

 

 
Mesin ATM saat  pertama ditemukan 

 

Sambil bekerja Simjian muda juga 

belajar di Universitas Yale dengan 

mengambil jurusan bidang Kedokteran. 

Namun minatnya berubah ketika Pihak 

Universitas memberikan pekerjaan di 

Laboratorium Foto. Pada tahun 1928, 

dan akhirnya  menduduki jabatan 

Direktur pada Departemen Fotografi di 

Universitas tersebut. 

 

Tahun 1934 Simjian pindah ke New 

York, dan mengembangkan mesin X-ray 

warna dan self-posing portrait camera, 

yang memungkinkan subyek untuk 

melihat ke dalam cermin dan melihat 

gambar yang tepat yang akan diambil. 

Dengan berbekal penemuannya ini, 

Simjian mendirikan sebuah perusahaan 

manufaktur kamera dan menjual 
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lisensinya untuk menggunakan kamera 

tersebut di studio mini yang diletakkan 

dalam Departement Store dengan nama 

Photoreflex yang kemudian diganti 

dengan nama Reflectone. Perusahan 

inilah yang sampai saat ini terus 

melakukan pengembangan optik, dan 

perangkat elektro mekanik. 

 

Awalnya  Simjian menawarkan ide untuk 

membuat pelanggan bank melakukan 

transaksi finacial tanpa bertemu dengan 

teller, diragukan oleh banyak orang. 

Namun pada tahun 1939, Simjian 

mendaftarkan 20 paten yang berkaitan 

dengan perangkat temuan barunya 

tersebut, dan menawarkan temuannya 

kepada sebuah perusahaan besar yang 

sekarang dikenal dengan nama Citicorp. 

Baru setelah 6 bulan kemudian, Citicorp 

merespon tawaran Simjian tersebut. 

Selanjutnya melalui perusahaan 

Citicorp,penemuam Simjian di produksi 

dan di tawarkan keseluruh bank di 

Amerika serikat,dan hari ini hampir di 

setiap sudut jalan, kita dapat dengan 

mudah menemukan mesin “ajaib” ini. 

yang pada awalnya banyak yang 

meragukan efektifitas juga kegunaan 

mesin ini  

 

Perusahaan Citicorp 

 

Saat ini mesin ATM sudah menjadi 

kebutuhan yang tidak terpisahkan bagi 

kebanyakan masyarakat luas baik yang 

tinggal di perkotaan maupun pedesaan 

Penemuan Simjian yang pada awalnya 

diragukan, kini telah membantu banyak 

orang dengan fasilitas dan  kemudahan 

melalui mesin ATM. 

 

Mesin ATM masa kini  
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"Tampaknya, orang yang akan 

menggunakan mesin ini hanyalah 

sejumlah kecil pelacur dan penjudi 

yang malu dan tidak mau bertemu 

muka dengan tellers" tulis Simjian. 

 

ATM modern 

Dari riwayat di atas kita tahu bahwa lebih 

dari seperempat abad setelah kegagalan 

mesin Simjian, muncul mesin yang 

dipelopori oleh John Shepherd-Barron 

yang kemudian dianugerahi bintang 

Order of the British Empire tahun 2005. 

Mesin ini menerima voucher sekali pakai 

dan mengeluarkan amplop yang berisi 

uang 10 pound. 

Adapun nomor pengenal diri (personal 

identification number/PIN) yang kita kenal 

sekarang ini mulai muncul pada karya 

James Goodfellow. PIN dimaksudkan 

untuk membatasi akses ke akun 

nasabah. Sebelum tiba pada PIN, 

Goodfellow sempat menjajaki metode 

identifikasi lain, termasuk sidik jari, 

pengenalan suara, dan pola retina 

(Melihat riwayat ini, PIN menjadi pilihan. 

Namun, kini PIN justru dilihat sebagai 

salah satu titik rawan). 

Lalu apa sumbangan Donald Wetzel? 

Ahli dari Docutel Corp yang berbasis di 

Texas ini mengembangkan ATM 

berjaringan pertama, yang dikenal 

sebagai Docuteller, tahun 1968. Tahun 

1969, Chemical Bank of New York mulai 

menggunakan teknologi ini, yang lalu 

dipatenkan pada tahun 1973.  

Apabila tahun 2006 sudah 1,5 juta mesin 

ATM digunakan di seluruh dunia, kini—

dengan industri perbankan yang makin 

meluas—dipastikan jumlah ATM sudah 

meningkat pesat. 

Hanya saja, meluasnya penggunaan 

ATM disertai pula dengan 

berkembangnya kejahatan. Pembajakan 

identitas nasabah yang dikenal dengan 

skimming, oleh pakar pencurian identitas, 

Robert Siciliano, dalam artikelnya 

(9/9/2009, Goodreads Inc) menjadi salah 

satu kejahatan dalam industri keuangan 

yang berkembang paling cepat. Laporan 

Asosiasi Industri ATM melaporkan, di 

seluruh dunia setiap tahunnya ada 

kehilangan senilai 1 miliar dollar AS dari 

penyalahgunaan kartu kredit dan 

kejahatan elektronik terkait dengan ATM. 

Skimming dapat terjadi melalui sejumlah 

cara. Yang paling umum adalah ketika 

penjaga toko mengambil kartu pelanggan 

dan menggeseknya dengan alat yang 

mengopi informasi dari lajur magnetik 

kartu. Pencuri juga bisa mengopi data 

pada kartu kosong atau kartu ”putih”. 
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Di ATM tanpa penjagaan, alat pencuri 

identitas ini bisa terpasang tanpa disadari 

oleh nasabah bank. Selain alat yang 

disebut skimmer ini, ada pula kamera 

tersembunyi. 

 

Dialektika teknologi 

Pada era yang diliputi pelbagai tantangan 

ini, pihak bank tentu saja wajib 

meningkatkan pengamanan ATM. 

Namun, di pihak nasabah, peningkatan 

kewaspadaan pun harus menjadi sikap 

baru. 

Di ATM, nasabah harus mengamati 

apakah ada alat skimming yang biasanya 

menonjol (lebih besar sedikit) dari selot 

normal. Manakala melihat ada hal yang 

mencurigakan, nasabah sebaiknya 

mengurungkan penggunaan ATM dan 

melapor kepada otoritas terkait. 

Sambil menunggu lahirnya kartu baru 

berteknologi chip yang lebih aman, yang 

sering disebut sebagai smart card, 

pengguna ATM kini dihadapkan pada 

tantangan baru. Tantangan ini muncul 

karena rupanya alat skimming dewasa ini 

dijual secara leluasa. 

Inilah risiko pemanfaatan teknologi. 

Apakah dengan itu lalu orang harus 

kembali ke transaksi di era pra-ATM? 

Jawabnya tentu ”tidak”. Namun, sikap 

baru—saksama dan rajin membaca 

literatur untuk memahami cara 

pengamanan—harus menyertai 

pemanfaatan teknologi modern.  
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Dokumentasi 

 

 

 

 

 

 

  

Hubungi mbak ita di 

 081.2306.33.464 

 u/registrasi 
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Curhat Pikiran  
 

 

 

 

 

 

 

 

Curhat Pikiran 

Pertanyaan: 

Saya sudah mencoba berbagai bisnis, 

sampai MLM, bahkan asuransi, tapi 

kenapa hidup saya selalu seperti ini ya 

pak? Apa memang saya ditakdirkan 

hidup seperti ini?saya pengen hidup 

seperti orang kaya, sukses berhasil, apa 

yang harus saya lakukan? 

Bapak Rahmanto, Magelang 

Jawab: 

Bapak Rahmanto, pertanyaan bapak ini 

kayaknya mewakili pertanyaan banyak 

orang. Karena hampir semua orang 

pernah mengalami seperti bapak. Saya 

harap bapak mau bersabar dan menjauh 

dari putus asa.  

Ketika bapak mengatakan takdir Tuhan, 

maka tentu jawabannya saya tidak tahu. 

Sebab kalau namanya Takdir maka itu 

hak Tuhan, bolehkah sekarang kita 

menganggap seolah-olah takdir kita baik 

dan sukses pak? Bukankah Tuhan itu 

Maha Baik dan Maha Penyayang? 

Dalam kelas AMC, saya selalu 

menemukan banyak orang yang akhirnya 

menyadari bahwa hidup dia saat ini 

terjadi akibat pikiran dia sendiri. Kalau 

bapak merasa sudah melakukan banyak 

usaha tetapi hidup tetap saja, maka itu 

artinya belum semua usaha. Bukankah 

bapak belum memgikuti workshop AMC? 

Berarti usahanya kurang maksimal. 

Apa yang terjadi dalam hidup bapak itu 

sebenarnya atas kemauan bapak sendiri, 

Tuhan hanya mengabulkan. Kemauan itu 

berada dalam pikiran bapak, bukan salah 

bisnisnya, bukan karena tidak cocok, 

tetapi karena bapak memang senang 
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dengan kondisi saat ini, dan bapak 

menginginkan kondisi ini.  

Jadi ubahlah pikiran bapak, saran saya 

ikutlah AMC agar menemukan kesalahan 

dalam program di pikiran bapak. 

Pertanyaan : 

Suami saya kayaknya terpikat dengan 

perempuan lain, entah apa salah saya, 

tetapi dia mau pergi meninggalkan saya, 

apa yang harus saya lakukan pak? 

Ibu Ratih,surabaya 

Jawab: 

Ibu ratih yang sedang galau…maaf 

sebelumnya, cobalah ibu instropeksi 

dulu, apa yang pernah ibu lakukan, baik 

sikap dan perkataan yang mungkin 

dianggap kurang oleh suami ibu, 

sehingga akhirnya terpengaruh ke 

perempuan lain? Bukan saya tidak 

membela ibu, tapi memang apa yang 

terjadi sudah sesuai dengan keinginan 

ibu. Kalau ibu sudah menemukan apa 

kekurangan ibu, maka ibu bisa 

mempelaajari alpha telepati untuk 

mempengaruhi suami ibu, klik saja 

www.alphatelepati.com 

Pertanyaan : 

Apa bedanya mas antara hipnotis dan 

alpha telepati? 

Anjas di blitar 

Jawab: 

Saya sering mendapat pertanyaan 

seperti ini, kalau hipnotis maka anda 

butuh berbicara, lebih jelas anda bisa 

membaca di 

www.ilmuhipnotis.wordpress.com. 

Sedangkan alpha telepati, kita tidak 

butuh berbicara, jadi dari manapun kita 

bisa mempengaruhi orang lain. 

Pernah dengar PELET? Nah itulah 

alphatelepati. 

 

Bagi anda yang ingin berkonsultasi, 

silahkan kirimkan email anda ke 

pratamafirman@yahoo.com, 
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