Redaksi

Ada Kebaikan Di Setiap Kejadian
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A

lkisah ada seorang anak muda

Anak muda ini menyimpan marah dalam

yang ingin memulai bisni baru

hati, lalu berpikir kenapa kakek ini

yaitu

nasi

membuang nasi dagangannya, apakah

campur lalu menjualnya keliling disuatu

ada yang salah dengan nasi itu?Anak

daerah,

senantiasa

muda itu melanjutkan berkeliling lagi

melakukan aktivitasnya untuk berdagang

menjual nasi campurnya itu, sambil

makanan mulai pagi sampai sore. Karena

bertanya-tanya dalam hati, kenapa kakek

masih baru membuat nasi camput dan

itu membuang makanannya ya. Karena

berjualan maka anak muda ini bertekad

terus berpikir ada yang salah dengan nasi

untuk belajar dan ingin sekali ada orang

campurnya

yang mau memberinya ilmu. Di suatu

dagangannya

hari, diwaktu siang anak muda ini melihat

sedikit saja. Anak muda itu merasa tidak

ada seorang kakek tua duduk diteras

percaya dengan nasi yang dia jual. Lalu

rumahnya, mendekatlah anak muda ini

dirumah, anak muda diam dan merenung

sambil menawarkan makanannya “kek

kejadian

nasi bungkus, nasi campur”.

mencoba

anak

bisnis

muda

membuat

ini

itu,

maka

nasinya

siang

tadi,

sehari
hanya

terjual

kemudian

mengganti

itu

dia

bumbu-bumbu

untuk membuat nasi campurnya.
Kakek

ini

kemudian
bangkit

Esok paginya, anak muda ini kembali
dari

berdagang menuju daerah rumah kakek

duduknya

yang kemarin dia temui, “kek nasi

kemudian mau

campur, nasi bungkus”. Kemudian kakek

membeli

nasi

ini membeli lagi, lalu terlihat mencicipi

campur

dari

sesendok

nasi

itu,

kemudian

anak

muda

memuntahkan didepan mata anak muda

tadi.

Sehabis

ini. “Kek, kenapa kakek begitu tega

dibeli, kakek ini membuka nasi bungkus

memuntahkan nasi masakan saya, kakek

itu dan langsung membuangnya ke tanah

bilang saja kenapa, atau tidak usah

tanpa berkata apapun ke anak muda ini.

membeli”. Kakek ini diam kemudian

Anak muda ini langsung saja marah, “kek,

masuk ke rumahnya. Anak muda itu

kok dibuang padahal baru dibuka”. Kakek

kembali galau, malah lebih parah dan

ini hanya diam lalu kembali masuk ke

sempat mengatakan dalam hatinya “ah,

rumahnya lagi.

masakan ku ini memang tidak enak,
kakek-kakek saja tidak suka dengan
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masakanku”, langsung dia jual dengan

dibuang tanpa bicara sedikitpun, saya

murah nasi bungkus itu ke orang lain.

sudah berusaha mengubah masakannya
tapi tetap saja kakek buang, kakek beli

Malam harinya dia bercerita dengan

lalu kakek buang maksudnya apa kek”.

seorang temannya bahwa dia bertemu

Kakek

dengan kakek-kakek yang begitu sadis

kerumahnya lagi, anak muda ini kesel

membeli

nasinya

dan membuang semua nasi campurnya,

didepan dirinya. Teman dari anak muda

dia bahkan merasa bahwa dia tidak

ini, berkata “kasihan kamu ya, sudah

memiliki bakat di bisnis makanan ini

lalu

berjuang

memuntahkan

ini hanya

diam

lalu

masuk

menjual

keliling

tapi

malah

Tapi, di malam harinya

seperti itu”, lalu anak

anak muda ini kembali

muda

kembali

mencoba sebuah resep

bumbu-

hasil takarannya sendiri

masakannya,

dia lebih memperhatikan

ini

mengubah
bumbu
mencoba
cara

menikmati

warna

memasaknya,

mengatur

nasinya,
memperhatikan

takaran

penataan

bumbu dan lauk dari nasi campurnya. Kali

bahkan

ini anak muda itu mencicipi masakannya,

campurnya. Karena kelelahan maka anak

lalu

muda ini tertidur didekat masakan nasi

mencoba

memberikan

nasi

mengubah

lauknya
wadah

nasi

campurnya ke temannya tadi. Temannya

campurnya itu.

mengatakan “rasa masakanmu kali ini

datang di pagi hari lalu karena kasihan

berbeda

kepada anak muda ini membawakan

dengan

masakanmu

Temannya curhatnya

sebelumnya”. Keesokannya, anak muda

sebuah

ini

dengan

masakan dan membangunkan temannya

masakannya kemudian pergi ke rumah

itu. Begitu terbangun anak muda ini

kakek tadi, “kek nasi bungkus, nasi

membaca majalah masakan itu lalu kaget

campur”,

lalu

ketika melihat sebuah foto yang ada

memakannya tetapi kembali hanya satu

dimajalah itu , “hah..ini bukannya sikakek

sendok kemudian membuang lagi. Kali ini

itu, dia adalah chef yang begitu hebat

anak muda itu tidak bisa menahan

ternyata”, temannya kebingungan melihat

amarahnya,

“kakek

tingkah laku anak muda ini.

maksudnya,

masakan

merasa

percaya

kakek

itu

diri

membeli

ini

apa

saya
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sih
selalu

majalah

yang

berisi

resep

Kemudian anak muda itu pergi membawa

nasi campur yang jauh lebih enak dan

nasi

dengan bungkus yang lebih bagus.

campur

yang

sudah

dengan

kemasan baru lebih bagus menuju rumah
kakek yang suka membuang nasinya itu.

Apa yang bisa kita pelajari dari kisah anak

Sesampainya dirumah itu, anak muda ini

muda ini, kalau saja anak muda ini terus

memanggil kakek itu. Tapi yang keluar

marah

ternyata seorang perempuan, “kakek

perkataan kakek itu maka tentu yang ada

sudah pulang kembali kerumahnya, tapi

adalah rasa marah dan rasa malas untuk

kakek menitipakan surat untuk kamu

meneruskan bisnis kulinernya, bisnis nasi

penjual nasi campur, ini suratnya”. Anak

campurnya. Tetapi ketika anak muda ini

muda ini membaca surat itu, “anak muda,

mau berpikir yang baik maka anak muda

kamu memiliki potensi menjadi chef yang

itu malah semakin senang dan semakin

hebat, masakanmu enak, sejak awal

menikmati

kakek mencicipinya sudah ada rasa

campurnya sampai dia bisa membuat

enaknya tapi kakek ingin memaksimalkan

sendiri resep dari nasi campurnya dan

potensi

tentunya

masakmu,

supaya

nasi

campurmu memang benar-benar enak

dengan

semua

proses

banyak

sikap

membuat

orang

dan

nasi

yang

suka

seringkali

kita

dengan nasi campurnya.

sehingga banyak orang yang nantinya
suka dengan masakanmu, kakek percaya

Dalam

kehidupan,

saat kamu membaca surat kakek ini yang

menemui

kakek titipkan ke cucu kakek pasti kamu

tanggapan dari orang lain terhadap

sudah membuat nasi campurmu lebih

sesuatu

enak dan tampilanya lebih bagus, kakek

komentarnya pasti ada yang positif tetapi

yang kamu anggap menghina”

ada

juga

banyak

hal

komentar,

yang

yang

kita

negatif.

banyak

lakukan,

Ada

yang

mendukung tetapi ada juga yang malah
Anak muda ini hanya terdiam membaca

tidak suka. Sebenarnya semua perkataan

surat kakek itu, ternyata selama ini dia

orang itu kepada kita adalah sesuatu

salah berprasangka kepada kakek itu,

yang netral, kalau kita menanggapinya

selama ini dia berpikir bahwa kakek itu

sesuatu yang jelek maka jadilah jelek,

menghinanya bahkan tidak suka dengan

kalau kita mau menanggapinya baik

nasi campurnya, padahal sesungguhnya

maka jadilah baik. Seperti sikap kakek

kakek itu begitu perhatian dan ingin

tadi yang membuang masakan didepan

membantunya, sampai dia bisa membuat

anak muda itu, kalau anak muda itu
melihatnya hanya sebagai hinaan maka
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sudah pasti anak muda ini berhenti

bersih maka teruslah dia semangat

meneruskan

bahkan lebih memberikan dia banyak ide

proses

memasak

nasi

campurnya. Tetapi karena anak muda ini

untuk membuat nasi campur yang enak.

melihatnya dengan “kacamata” yang

Cobalah kita berani melihat segala hal dengan kacamata positif,
karena semua kondisi yang terjadi pada hidup kita
karena request kita sendiri.
Selamat membaca majalah kekuatan sugesti

edisi bulan ini, Februari 2016.
--- Redaksi ---
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Catatan Kecil
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S

ebuah sugesti adalah sebuah saran yang sengaja dibuat untuk memasukkan
sebuah program kepada diri seseorang, sugesti bisa didapat dari manapun
baik itu secara sengaja kita buat ataupun tidak sengaja. Saya akan fokus

kepada sugesti yang sengaja dibuat oleh diri anda sendiri, untuk anda sendiri juga.
Sugesti lebih baik kita buat sendiri,kenapa? sebab kita bisa menyesuaikan sugesti
apa yang kita mau dan disesuaikan dengan kebutuhan. Karena itu menjadi sebuah
kebutuhan bagi setiap orang untuk mempelajari dengan benar cara membuat sugestisugesti yang efektif dan benar, sebab sugesti sama seperti sebuah bahasa
pemrograman dalam software. Apa yang diprogram maka itulah yang terjadi. Pikiran
anda juga sama seperti software komputer itu, dan sugesti adalah bahasa
pemrogramannya.

Bagi anda yang memiliki rutinitas memulai hari pada pagi hari maka tentu sugesti yang
membangun diperlukan diwaktu pagi hari, dalam ajaran agaman kita disarankan untuk
berdoa setiap pagi, saat bangun tidur untuk keselamatan dan kesehatan. Benar kan?
Doa itu adalah juga bentuk sugesti yang dibuat sebagai permohonan kepada Tuhan.
Pagi hari adalah waktu yang tepat untuk memberikan "nutrisi" kepada tubuh, anda
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sarapan dulu kan di pagi hari? nutrisi fisik adalah makanan, bisa berupa roti atau nasi
dan bentuk sarapan lainnya. Lalu bagaimana dengan nutrisi bagi pikiran anda? nutris
bagi diri anda yang "halus"?
Ya, nutrisi itu berupa sugesti yang baik dan membangun bagi diri anda. Sugesti yang
dibuat untuk memprogram kehidupan anda seharian nanti, apa yang anda ingin
dapatkan seharian tadi sebenarnya bisa anda tentukan dipagi hari. Pasti anda merasa
tidak percaya? Coba deh anda ingat-ingat, pernahkah anda memulai hari di waktu
pagi dengan mengeluh, dengan mengomel dengan bertengkar dengan istri. Lalu anda
ingat, apa yang anda dapatkan di siang hari? pasti hal-hal yang jelek, hal-hal yang
negatif kan?. Kenapa hal itu terjadi? sebab tanpa disadari, pikiran anda menerima halhal yang jelek tadi, marah-marah,mengomel dan sejenisnya hehe. Lalu semua itu
menjadi program dalam pikiran anda, sehingga menarik hal-hal yang sejenis ke dalam
kehidupan anda.
Begitu juga dengan sebaliknya, coba anda
ingat ketika anda memulai hari dengan
bahagia,

dengan

senyum

dengan

ketenangan, pasti hari anda diwarnai dengan
kebahagiaan, dipenuhi dengan senyuman
dan penuh ketenangan. Benar kan? Hal ini
menandakan bahwa sugesti di pagi hari
menjadi sebuah kebutuhan penting setelah sarapan hehe. Tubuh anda perlu nutrisi
makanan sedangkan pikiran anda membutuhkan nutrisi sugesti yang baik-baik.
Kalau anda membaca artikel-artikel saya di kekuatansugesti.com ini, anda pasti mulai
menyadari bahwa sugesti apapun yang kita terima itu sebenarnya atas ijin kita sendiri,
atas kehendak kita sendiri. Hanya banyak orang belum menyadari, kalau anda sudah
sadar maka kenapa tidak membuat sugesti positif untuk membangun diri anda
seharian ini, untuk menciptakan hidup anda penuh dengan kebaikan.
Setelah sarapan, cobalah anda katakan kepada diri anda, "Wahai tubuhku, aq
bahagia bersamamu, aq mencintaimu, bersama-sama kita ciptakan hari ini penuh

08 MKS Edisi Februari 2016

dengan kemudahan, kesuksesan dan kebahagiaan". Pernah lihat iklan air mineral
dibawah ini, dia memberikan sugesti juga lho untuk memulai hari dengan baik.
Sugesti sederhana tersebut kalau anda mau melakukan maka dapat menciptakan
kehidupan yang berbeda daripada kehidupan anda sebelumnya, kehidupan yang
penuh dengan kemudahan, coba deh untuk membuktikannya. Hanya butuh dua
syarat agar sebuah sugesti bekerja, yaitu Iman dan Amin. Anda hanya perlu
mengimani dan mengamini saja. Hidup anda dimulai dari pagi hari dan mulailah
dengan sesuatu yang baik agar kehidupan dihari ini penuh dengan kebaikan, karena
saya percaya setiap orang menginginkan kebaikan dalam hidupnya, setuju? :)
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Kekuatan Diri

Hal Penting Dalam
Menghadapi Kejadian yang
Dianggap Masalah
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ebuah

senang ya sudah senang kalau tidak senang ya

peristiwa

memang seperti itu. Itu kan yang muncul di pikiran

sebenarnya

anda, ya wajar saja kalau anda memiliki pandangan

adalah netral saja, tidak

seperti itu, tapi bolehkah saya mencoba memberikan

memiliki makna apapun

sebuah pandangan lain yang nantinya boleh anda nilai

sebelum

kita

sendiri lagi. Sekarang perhatikan ilustrasi seperti ini,

sesuai

saat pergi ke malaysia untuk mengisi pelatihan AMC

dengan keinginan kita,

disana, tepatnya di kuantan negeri pahang, dari kuala

kalau

kita

lumpur harus melanjutkan pesawat lagi ke kuantan,

memaknainya

baik

tetapi ternyata jadwal pesawat malaysia airlines semua

S

diri

memaknainya

maka menjadi peristiwa
yang

delay termasuk pesawat saya.

baik,

kalau

memaknainya

buruk

Kalau anda menjadi saya, apakah makna dari peristiwa

atau

maka

delay itu? pasti anda langsung kesal dan marah, dan

menjadi peristiwa yang

perlu saya informasikan, delay yang harusnya pesawat

buruk. Mungkin anda

berangkat jam 2 siang menjadi jam 7 sore, anda

bingung

dengan

bayangkan lima jam delaynya, bagaimana perasaan

statement saya ini, atau

anda?tambah kesal kan. Kalau anda menjadi saya,

mungkin pertanyaan di

nah dalam kondisi seperti in, saya selalu mengingat

dalam hati anda, kan

sebuah prinsip dalam database pikiran saya bahwa

peristiwa itu ada yang

“tidak ada yang kebetulan, dan semua kejadian sudah

senang

didesain Tuhan untuk menaikkan kualitas diri”. Karena

jelek

dan

tidak

senang, kalau memang

saya mengajarkan tentang Manajemen Pikiran,
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maka saat seperti itu,

sambil

saya

pun

masing apa.Dan anda tahu, saya mendapat deal

saya

project IT Development, sekaligus men-coach dia

menerapkannya,
sudah

memahami

bercerita

mengenai

bisnis

masing-

dalam hal pikiran bawah sadar. Amazing kan.

bahwa kalau peristiwa
kita

berikan

makna

Ada tiga langkah penting yang saya lakukan dalam

pasti

menghadapi peristiwa yang secara orang umum

negatif,

menganggapnya sebagai masalah, yang selalu saya

sedangkan kalau diberi

lakukan terhadap peristiwa yang memang pada

makna

pasti

awalnya saya pun menganggap itu masalah. Wajarlah,

menarik hal-hal yang

karena saya juga

positif,

ini

seperti anda hanya

dikenal sebagai LAW of

bedanya saya bisa

ATTRACTION.

dengan cepat men-

yang

negatif

semakin

saya
makna
peristiwa
maka

positif

hukum

Ketika

memberikan
positif

pada

delay
tidak

switch

memaknai

positif.

itu,
lama

kemudian

ada

seseorang bapak yang
menghampiri saya, dan
bertanya mau kemana,
lalu kita berkenalan
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Langkah pertama,
sadari sepenuhnya
bahwa tidak ada
sesuatu
yang

peristiwa
kebetulan,

tidak ada satupun

peristiwa yang terjadi

Langkah kedua, mulailah untuk selalu memilih

begitu

tanpa

memikirkan hal-hal yang baik saja, mencari 1001

makna, semua sudah

alasan untuk berperasaan yang baik. Karena dengan

diatur dengan proses

berperasaan yang baik maka semua diri, semua

yang

atas

kehidupan menjadi baik, coba deh, saya sebutnya

sendiri,

positive feeling. Berperasangka positif, langsung ada

atas permintaan hidup

katakan dalam hati anda, “ada hal positif apa yang

kita sendiri. Menyadari

terjadi sebentar lagi, kayaknya ini sesuatu yang

adalah

menguntungkan aku”

saja

sempurna

request

kita

langkah

awal

yang perlu selalu kita
lakukan,

membangun

Langkah ketiga, buatlah kalimat doa yang selalu

kesadaran

bersyukur dan berterima kasih atas semua peristiwa

proses

kita

yang terjadi pada hidup kita. Misalnya “Tuhan, terima

terdesain

kasih atas peristiwa ini, saya tahu ini adalah kehendak-

sendiri,

Mu dan karena aq juga sangat percaya kalau Engkau

sehingga jika langkah

Maha Baik, maka segerakan beritahu, tunjukkan

ini sudah kita lakukan

kebaikan yang Engkau kirimkan kepadaku melalu

maka kita pasti memilih

peristiwa ini”

untuk memaknai setiap

Semoga dengan ketiga langkah ini, membuat hidup

peristiwa

kita selalu dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan, dan

bahwa

hidup

sebenarnya
oleh

positif.

kita

dengan

apapun peristiwanya selalu bernilai dan bermakna
baik, sebab TUHAN itu MAHA BAIK. Benar kan? :)
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Hipnosis

Masih Membedakan Ilmu Hipnotis dengan Gendam?
Tandanya Belum Paham

T

adi

siang

dapatkan, bahkan saya

sama saja, kecuali bagi

saya memberikan

barusan

ada

yang belum memahami

coaching

sebuah komentar di blog

tentang PIKIRAN dengan

pada program AMC (Alpha

saya

benar

Mind

firmanpratama.wordpress.

menjawab berbeda". Saya

platinum, ada sebuah sms

com

mengatakan

seringkali bertemu banyak

yang masuk ke saya isinya

bahwa hipnotis itu beda

orang yang mengatakan

seperti ini "pa firman, saya

dengan

bahwa

sudah belajar hipnotis dan

gendam

memiliki

bantuan

Control)

saat

privat

kelas

sertifikat,

nah

saya mau menanyakan ke
pa

firman,

apakah

gendam, sebab menurut
hipnotis

saya,

gendam dan hipnotis itu
berbeda". Saya membaca
sms ini saat break makan
siang,

saya

baca

jam

masuknya ternyata jam
11, dan baru saya baca 2ja
berikutnya, setelah shalat
jumat hehe. Pertanyaan
seperti ini sering saya

yang

gendam,

kalau

menggunakan
jin

dan

gaib.

Hmm..hanya bisa geleng-

pa

firman bisa mengajarkan

trainer

membaca

maka

pasti

hipnotis

dan

gendam

itu

berbeda,

memang

kalau

dilihat

secara

huruf

tentu

berbeda, ya kan? huruf Hgeleng kepala.

I-P-N-O-T-I-S

Saya membalas sms tadi
dengan jawaban seperti ini
"Maaf sebelumnya, coba
anda tanyakan lagi ke
trainer

anda

yang

memberikan sertifikat itu,
karena

kalau

anda

bertanya ke saya maka
saya

menjawabnya

hipnotis dan gendam itu
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dengan
hehe.

berbeda

G-E-N-D-A-M
Tapi

pengertian

sama

secara
saja.

Kalau dalam kelas AMC,
maka

saya

menyadarkan

bisa
orang

bahwa sebenarnya 2 kata
itu memiliki makna yang
sama, sama-sama metode
untuk

mempengaruhi

orang dengan kata-kata.

dan
Banana dan Pisang

Coba

anda

tanyakan

kepada

saudara

katanya

kena

pasti

masih

ceritanya,

berbeda. Kasihan peserta

yang

yang

gendam,
ingat

masih

mendapat

pemahaman

kan

separuh

seperti itu.

ingat

siapa orangnya, bahkan

Karena

masih ingat jelas apa yang

memilih

dikatakan

pelaku,

mengajarkan utuh tentang

pelaku biasanya mengajak

PIKIRAN dengan program

ngobrol dan berbincang

Alpha

kan.

dengan memahami kerja

si

Lalu

bedanya?

dimana
Oh

ada

bedanya, kalau gendam
itu bahasa jawa dan sudah
dikenal sejak dulu sebagai
ilmu

yang

merugikan

jahat

dan

orang

lain

apalagi sering dijadikan
headline

koran-koran

kriminal, misalnya "Kena
Gendam

seorang

ibu

kehilangan uang 2juta",
jadi terkenal deh

perkataan

gendam

ini.

Apalagi banyak juga iklaniklan

dikoran

yang

berbunyi, "Ilmu gendam
kilat hubungi ki xxx" hehe,
nah persepsi ini lah yang
mungkin

bagi

yang

(mengakunya)

trainer

hipnotis

mengajarkan
banyak

orang

mereka

masih
kepada
bahwa

hipnotis dan gendam itu
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itu

saya

lebih
untuk

Mind

PIKIRAN

Control,

secara

benar

maka bisa membuktikan
bahwa ternyata gendam
itu juga sama saja hanya
ilmu komunikasi persuasi
saja tanpa bantuan jin
atau

apalah.

Hanya

selama ini, kalau mau
belajar gendam pasti ke
mereka

yang

dianggap

dukun atau paranormal.
Sehingga ini yang

h

menyebabkan

lama

ya

kita

tidak

kan?hehe,

saya

sering

memunculkan

persepsi

ketemu, saya butuh uang

melakukan teknik gendam

yang berbeda.

Hipnotis

ini, bisa bagi ya, kan dulu

balik ini kepada orang

dan Gendam sama halnya

saya pernah bantu kamu".

yang

dengan

Anda ingat ya teknik ini,

"mengerjai" saya ketika di

jadi gendam tidak akan

stasiun

berhasil

lewat telepon. Jadi, anda

Banana

dan

Pisang :)

kalau

anda

sepertinya

kereta

mau

ataupun

Ketika ada seseorang di

langsung

jalan

pembicaraan pelaku dan

berlebihan

membalikkan

gendam ya, sama saja itu

yang

menepuk

tiba-tiba

anda

lalu

mengajak berbicara maka

dengan

segeralah

sehingga

kembali

menepuk
lalu

menyapanya, "wah..suda

melawan

posisinya

kalimat
nanti

tadi,
pelaku

tidak

perlu

khawatir
dengan

adalah ilmu komunikasi
biasa,

ketika

anda

yang anda gendam untuk

menolaknya maka semua

membagi uangnya, asik

pasti baik-baik saja.

Kunci semua ILMU yang selama ini dianggap kesaktian sesungguhnya
terletak dalam diri manusia, yaitu pada PIKIRAN kita.
Karena ini menjadi sebuah kebutuhan untuk mempelajari PIKIRAN dengan
benar, sebenar-benarnya.
--- Firman Pratama ---
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Alpha Telepati
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K

ata Telepati, selama ini sering

kebal terhadap telepat. Saya mendapat

dianggap

sebuah

pertanyaan seperti ini dari seorang pria

perkataan yang negatif dan

muda (namanya mas Yuli) peserta kelas

sebagai

ketika

privat AMC (Alpha Mind Control), “mas

mengatakan kata Telepati, pasti yang

kalau target itu rajin berdoa, kemudian

muncul adalah pemahaman yang mistis,

rajin beribadah, apa masih bisa juga kita

lalu hal yang aneh, bisa mempengaruhi

lakukan Alpha Telepati”. Pertanyaan ini

orang,

JIN,

muncul diawal-awal penyampaian materi

kegelapan,

AMC sehingga belum memahami. Ketika

membutuhkan ritual, tidak semua orang

sudah sampai di materi Alpha Telepati,

bisa, lalu apa lagi ya? Oh, ya untuk

mas yuli ini pun bisa menjawan sendiri

belajarnya butuh waktu yang lama,

pertanyaan yang tadi dia tanyakan,

proses yang lama dan cara yang susah.

“Oalah, kalau gini siapapun bisa kita

Pokoknya kata TELEPATI pasti dianggap

lakukan Alpha Telepati, mas firman pinter

sesuatu yang negatif. Benar kan? Coba

nih buat rumus, saya jadi terbuka

deh anda katakana ke teman anda, “saya

sekarang, bahwa tidak ada hubungan

mau belajar alpha telepati nih, ada

antara target yang rajin berdoa dan

bukunya lho”. Pasti teman anda heran

beribadah dengan tembus atau tidaknya

lalu berkata “taubatlah kamu, ngapain

pesan Alpha Telepati, betul kan mas?”.

belajar ilmu-ilmu seperti itu?” hehe..coba

Pemahaman

ya kalau anda mau membuktikan bahwa

Telepati,

kata TELEPATI masih dianggap sesuatu

beranggapan bahwa pesan telepati akan

yang NEGATIF oleh sebagian besar

tertolak ketika target yang dituju rajin

orang.

beribadah dan rajin berdoa, seolah-olah

berbahaya,

kenapa?

menggunakan

menggunakan

kuasa

Karena

kuasa

yang

salah

membuat

tentang
seseorang

telepati adalah kekuatan jelek, kekuatan
Mitos bahwa telepati adalah hasil

hitam

yang

negatif

sehingga

ada

dari kuasa kegelapan membuat muncul

sebagian orang yang tidak mampu

pikiran bahwa Telepati hanya mampu

ditembus dengan Telepati.

terkirim kepada orang-orang yang kotor
hatinya atau jauh dari Tuhan. Sehingga

Pemahaman seperti ini wajar

muncul sebuah pemahaman yang keliru,

muncul di pikiran masyarakat kita karena

bahwa orang yang rajin beribadah itu

biasanya yang mengajarkan ilmu tentang
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PIKIRAN,

PELET

modernnya

atau

TELEPATI

Bahasa

kebanyakan

Alpha Telepati adalah metode
untuk

mempengaruhi

PIKIRAN

orang-orang yang berprofesi sebagai

seseorang, artinya selama orang yang

dukun, spiritual, dengan pakaian yang

kita tuju itu memiliki PIKIRAN dan masih

hitam, akhirnya lekat deh di pikiran orang

bernafas maka masih bisa dipengaruhi,

bahwa

ya kan? Pengaruh ini masuk ke PIKIRAN

ilmu

PIKIRAN

itu

berkaitan

dengan warna hitam, dan warna hitam

seseorang

sering diidentikkan dengan kegelapan,

efeknya target akan melakukan “aktivitas”

kejahatan. Sehingga masyarakat menarik

seperti yang kita

kesimpulan bahwa Telepati = HITAM =

sebenarnya adalah hal yang wajar saja,

NEGATIF. Dan pemahaman ini juga

ketika ada seseorang yang begitu senang

diterima oleh para pemuka agama, uztad,

dengan seorang public figure,

pendeta, dan spiritualis agama lainnya.

misalnya, maka tanpa disadari maka artis

Maka

yang

ini sudah mempengaruhi pikiran para

berkonsultasi tentang hal-hal seperti ini,

fansnya, sehingga para fans itu selalu

misalnya konsultasi bahwa ada orang

mengikuti kemanapun dia melakukan

yang mempengaruhi pikirannya, pasti

sebuah

para spiritual ini menyuruhnya berdoa

bagaimana dengan figure seorang uztad,

dengan jaminan bahwa pengaruh pikiran

yang membuat banyak santrinya selalu

itu pasti tertolak. Yah…saya tidak bisa

mematuhi uztad

menyalahkan mereka, sebab memang

pendeta

sebatas itu saja yang dia tahu. Karena

jemaahnya selalu menangis dalam setiap

banyakanya pemahaman seperti ini,

peribadatan.

ketika

ada

seseorang

tanpa

disadari,

inginkan.

pertunjukan.Itu

yang

sehingga

Hal ini

kalau

artis

artis,

ini, figure

seorang

membuat

banyak

maka saya membuat metode ALPHA
TELEPATI untuk menyadarkan banyak

Kalau kita mau mempelajari lebih

orang bahwa sebenarnya tidak ada

dalam, maka fenomena ini sebenarnya

hubungan

adalah hasil dari kerja PIKIRAN, hasil dari

telepati

antara
dengan

tembusnya
kedekatan

pesan
dengan

ALPHA

TELEPATI
semua

yang
orang

memang

TUHAN. Lho kok bisa? Pasti anda

sesungguhnya

pernah

bertanya seperti itu kan. 

mengalaminya, tetapi belum menyadari
sebab selama ini dianggap sebagai
sebuah kebetulan semata. Coba deh
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diingat lagi, pernahkah anda menerima

setiap

orang

bisa

mengulangi

telepon dari seseorag yang sedang anda

kejadian-kejadian itu, sehingga anda bisa

rindukan? Pernahkah anda kedatangan

mempengaruhi

seseorang yang memang sedang anda

anda mau.

seseorang

lagi

kapanpun

harapkan? Pasti pernah kan?. Apakah ini
sebuah

kebetulan?

Kalau

anda

menganggapnya peristiwa sejenis itu

Kalau pemahaman telepati anda
sudah benar, maka pasti anda setuju

kebetulan, maka anda SALAH BESAR,
sebab tidak ada yang kebetulan didunia

dengan pendapat saya bahwa tidak ada

ini tapi sudah sesuai dengan PIKIRAN

hubungan antara tembusnya telepati

kita.

dengan rajin berdoa atau rajin beribadah.
Selama seseorang
Saya

melihat
seperti

itu

kejadian
tadi

bukan

mempunyai

PIKIRAN

itu

dan

PESAN telepatinya

sebagai

bermanfaat

bagi

kebetulan, kenapa?

orang itu maka pasti

Sebab orang-orang

pesan itu tembus

itu

masuk

datang,

ke

pikiran

menghubungi,

target. Menarik kan?

menelepon

Memang

sebanrnya
karena

kan

itulah

kenyataanya

anda

tentang

ALPHA

sedang ingin ketemu kan? Lantas dimana

TELEPATI, saya mengajarkan metode ini

kebetulannya? Bukankah orang-orang itu

dengan mudah dan sederhana sehingga

datang,menghubungi atas tarikan anda?

semua orang bisa melakukannya, baik itu

Hehe..Agar orang-orang sadar bahwa

kepada anak, kepada suami atau istri,

kejadian itu bukanlah sebuah kebetulan,

kepada

maka saya buatlah rumus-rumusnya di

kekasih, kepada atasan dan kepada

buku Alpha Telepati atau di kelas

siapapun

workshop Alpha Mind Control. Saya buat

bernafas.

rumusnya atau saya buat logikanya agar
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calon

konsumen,

selama

orangnya

kepada

masih

Jika kita lihat dari pengertian
telepati,

orangnya

Orang ini akhirnya bercerita bahwa dia

selama masih bernafas dan mempunyai

ingin “berbicara” dengan roh istrinya yang

kepala tentunya pasti bisa menerima

meninggal, apakah mengijinkan atau

gelombang telepati. Kenapa harus punya

tidak

kepala, karena letak pikiran didalam otak

menjawab

dan otak didalam kepala kecuali jika otak

sudah tenang disana, kalaupun bapak

kita letaknya didengkul jadi tidak butuh

mengharap seperti dukun2 memanggil

kepala sebagai penyimpan otak he.he.

roh itu, sebenarnya itu hanya permainan

Artinya orangnya atau dalam istilah saya

saja, bukan rohnya datang dan berbicara”

“target”

maka

masih

siapapun

“program” apapun dengan alpha telepati”.

hidup.

Kalau

dia

menikah

lagi.

Saya

“bapak..sudahlah

pun

istrinya

sudah

meninggal buat apa anda pengaruhi lagi,

Tidak ada hubungan antara level

ya kan? kalau sudah meninggal ya sudah

keimanan seseorang dengan pengaruh

direlakan saja, pengaruhi target yang

telepati, yang ada hubungan adalah

masih hidup. Saya jadi teringat ada

tingkat

seseorang yang sudah membeli buku

pengaruh telepati. Jika otak kita tidak

Alpha Telepati menelepon saya, dia

normal tentu menjadi susah menerima

bercerita

pengaruh

pengalaman

dia

dalam

kesehatan

telepati.

otak

Ingat

terhadap

gelombang

melakukan alpha telepati, “mas firman,

telepati bisa membawa pesan positif dan

ternyata mudah sekali ilmu pellet modern

negatif,

ini, saya ada seorang target perempuan

menerima pesan itu baik positif atau

di kantor saya, selama ini dia susah sekali

negatif. Maka dari itu diperlukan teknik

untuk saya ajak makan siang, eh setelah

filtering telepati agar pikiran kita bisa

saya lakukan alpha telepati besoknya dia

memilah mana yang bisa kita accept atau

mau saya ajak makan, aneh kan mas tapi

yang kita cancel.

maka

semua

orang

bisa

nyata. Oh ya mas, kalau gitu apa bisa
alpha telepati ini mempengaruhi orang

Apakah kita sering menerima

yang sudah meninggal?mempengaruhi

broadcast message di hadphone kita?

roh gitu”. Saya jawab pertanyaan orang

Mengganggu

ini, “ngapain mempengaruhi yang sudah

dengan

meninggal,kasihan dia disana, mending

bersliweran, maka itu bisa masuk ke

cari aja yang baru kan, bisa kita

pikiran kita tanpa ada filtering sehingga
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bukan?sama

gelombang

telepati

halnya
yang

kadang membuat kita berpikir yang aneh

mengirimkan

atau

muncul

kepada orang lain. Jadi satu pesan untuk

perasaan “GALAU”. Dan kita tahu kapan

banyak target, seru kan? Buat kita yang

gelombang telepati itu mudah masuk ke

belum

pikiran kita, saya beritahu ya..gelombang

menggunakan teknik broadcast message

telepati mudah masuk ke pikiran ketika

ini

sedang tidur malam sebab mau atau tidak

perempuan untuk mendekat. Jadi ketika

mau secara otomatis frekuensi pikiran

ada seseorang yang mengatakan kebal

kita turun menjadi alpha, dan terus

dari pengaruh telepati, itu perlu diajak

bergeser

pikiran

sedikir berpikir lagi dari pengaruh telepati

bawah sadar. Inilah rahasia ilmiah,

yang mana? positif atau negatif, kita juga

mengapa para dukun dan sejenisnya

saya yakin pernah merasakan tiba-tiba

melakukan pekerjaannya di malam hari,

teringat seseorang yang mungkin sudah

karena secara otomatis pikiran bawah

lama tidak kita pikirkan, nah saat itulah

sadar kita menjadi lebih dominan. Lalu

kita

apakah ada orang yang seumur hidupnya

telepati dari orang itu. Maka nikmatilah

tidak pernah tidur dan selalu terjaga?

anugerah gelombang otak ini untuk

bahasa

sekarang

sampai

jadi

membuka

“broadcast

mendapat

untuk

sedang

message”

jodoh,

mempengaruhi

menerima

bisa

banyak

gelombang

meningkatkan kualitas kehidupan kita
Karena itu gelombang telepati

dan keluarga.

bisa dikirimkan ke semua orang, bahkan
dalam workshop Alpha Mind Control,
akan saya jelaskan teknik bagaimana kita
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Klik www.alphatelepati.com

Hipnoterapi
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akit hati, ini penyakit

S

apa ya? kalau saya
bertanya ke teman
saya

yang

jadi

dokter, dia menjawab sakit
hati itu, sakit liver atau sering
disebut

sakit

kuning,

hehe..betul kan?Coba deh
anda tanya dokter anda, "dok
saya

sakit

hati,

apa

obatnya?" pasti dokternya
akan menyuruh anda untuk periksa laboratorium. Lalu sakit hati yang mana, yang
sering dikeluahkan banyak orang saat diejek, saat dihina, saat diputus cinta? Yang
sampai membuat banyak orang bereaksi "lebay", sambil berkata "hati ku hancur",
"sakit hatiku", "kau menyakiti hatiku" dan kata-kata lebay lainnya. Benar kan? apakah
anda

mungkin

salah

satunya

yang

sering

mengucapkan

kata-kata

tadi?hehe..Pertanyaan saya adalah "apanya yang sakit?"

saya

Sebagai seorang pakar pikiran,

mencoba bertanya lebih jauh, ternyata

sering

penyebabnya, si suami pernah ketahuan

mendapat

klien

yang

menemui saya dengan keluhan "sakit

sms

hati", jumat kemarin saya menemui

dikantornya,

seorang

untuk

bersama. Hal ini membuat perempuan ini

melakukan "terapi konseling" . Seorang

sakit, padahal menurut dia suaminya

perempuan usia 35tahun yang telah

sudah minta maaf dan berjanji berhenti

bersuami, dia bercerita bahwa sudah tiga

melakukan itu. Tetapi perempuan ini

bulan ini tidurnya tidak nyenyak, melihat

susah untuk memaafkannya, karena

klien

yang

datang

suami rasanya sebel, sakit hati. Saya
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mesra

dengan

seorang

staf

ketahuan

juga

pergi

menurut

perempuan

ini

terlalu

menyakitkan hatinya.
Saya mencoba berdialog lebih
dalam, untuk mencoba "mengubah"
persepsi perempuan ini tentang "hati"
tentang hidup. Perlahan saya bimbing
perempuan ini untuk rileks, untuk
santai

di

kursi

terapi.

Dengan

berbagai sugesti yang saya sampaikan, perempuan ini akhirnya menangis, dan
semakin dalam nangisnya. Memang saya berusaha mengeluarkan semua emosinya.
Untuk membuat lega semua perasaan sakitnya. Setelah saya rasa cukup, saya
memberikan pertanyaan kepada perempuan ini, kalau mbak sakit hati, siapa yang
rugi?
Perempuan ini menjawab "ya saya yang rugi", lalu saya bertanya lagi, "kalau
mbak yang rugi kenapa diteruskan?mau membuat dirinya bahagia, mau sayang ama
dirinya?kalau bukan mba yang sayang ama diri mbak lalu siapa?"

Dan, mbak ini menjawab, "ya mas,
saya mau berhenti bersikap seperti ini",

yang kurang sebagai istri" . Nah..clear
kan..

saya sambung lagi "mau memaafkan
suaminya?demi mbak lho, bukan demi

Contoh sakit hati diatas sering kita temui

suami mbak, ya tapi itu terserah mbak

di masyrakat kan, saya pun sering

sih, saya hanya memberikan opsi saja".

mengalami kasus diatas. Sebenarnya

Sambil tersenyum, mbak ini menjawab

ketika anda bisa melakukan 3 langkah

"ya mas, suami saya sudah berjanji dan

mudah dibawah ini, maka pasti yang

mengaku

namanya sakit hati segera sembuh.

salah,

ya

sudahlah

saya

maafkan, mungkin sikap saya juga ada
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Langkah

pertama,

pergilah ke tempat yang
paling

anda

anggap

nyaman, mungkin dihotel,
atau

dipantai,atau

ditempat
dikamar

ibadah,atau
anda

Pergilah

sendiri.

menyendiri

sejenak. Untuk membuat
anda lebih tenang dalam
bersikap.Lalu

lakukan

kedua

langkah

berikutnya.
Langkah kedua, Pastikan penyebab anda merasakan sakit,merasakan sebel,
merasakan marah, merasakan sakit hati. Ini penting agar anda tahu, apa pemicu dari
perasaan sakit hati anda, ketahuilah terlebih dulu ya.

Langkah

ketiga, tanyakan

pada

diri

menyimpan "sakit"..apa untungnya bagi

anda, apa manfaatnya anda terus sakit

anda?

hati?apakah anda mau terus sakit hati,

Kalau ada untungnya...maka silahkan

atau mau memaafkan penyebab sakit

dilanjutkan untuk berat memaafkan orang

hati anda. Anda renungkan kalimat saya

lain..

ini :

Susahnya anda memaafkan orang lain
menunjukkan bahwa anda juga susah

ketika

anda

mungkin

susah
menolak

memaafkan,atau
memaafkan?

bukankah anda menyimpan "dendam",
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memaafkan

diri

anda

sendiri..

Kenapa anda memilih untuk menyimpan
semua

sakit

hati

itu?

Ya itu memang hak anda..mau memilih menyimpan sakit hati atau "memaafkan"..
Karena hati anda milik anda..mau diisi dengan hal yang menyakitkan atau
membahagiakan..
Tapi saya yakin anda mau membuat hidup anda bahagia kan?
Oke, anda bisa mencoba langkah diatas untuk memulihkan dan melepas semua sakit
hati anda, karena sakit hati adalah sebuah hal negatif yang mengotori hati, kalau kotor
maka hidup jadi gelisah, daripada tersiksa bukankah lebih baik dimaafkan dan
dilepaskan..?
Betul..?
:Firman Pratama: (pakar bawah sadar)
NB: Bila masalah masih terjadi, anda seharusnya membuat janji untuk melakukan
terapi konseling :)
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Inspirasi Tokoh

“Jangan takut sama kompetitor,
rangkullah mereka.
Karena dengan kompetitor, saya yakin
industri semakin maju”
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P

ada Tahun 70 an Saat orang

1973.

bepergian menggunakan kereta

didirikan pada tahun 1973 di Indonesia.

api dari jakarta ke surabaya atau

Ide mendirikan perusahaan AMDK timbul

ke kota lainnya pasti sering merasakan

ketika Tirto bekerja sebagai pegawai

haus yang luar biasa, dan pada kondisi

pertamina di awal tahun 1970-an. Ketika

seperti itu yang dituju tak lain hanyalah

itu Tirto bertugas menjamu delegasi

Restorka

stasiun

sebuah perusahaan Amerika Serikat.

pemberhentian untuk membeli minuman ,

Namun jamuan itu terganggu ketika istri

dan sudah tentu ditempat tempat seperti

ketua delegasi mengalami diare yang

atau

turun

pada

PT

Aqua

Golden

Mississippi

itu harga menjadi tak

disebabkan karena

wajar,

apalagi

mengkonsumsi air

atas

yang tidak bersih.

membeli

di

kereta api walaupun

Tirto

hanya

Air

mengetahui bahwa

putih, karena yang di

tamu-tamunya

jual

segelas

di

kemudian

restorka

yang berasal dari

biasanya adalah kopi

negara Barat tidak

, susu , atau teh

terbiasa meminum

manis . dan orang

air

mulai

direbus, tetapi air

berfikir

bagaimana membawa air putih saat
bepergian, cara paling mudah adalah
menyimpannya

di

dalam

botol

dibandingkan harus membawa termos air
yang bakal repot membawanya , nah ide
membawa air dalam botol inilah yang
mendasari orang menjual air mineral
dalam kemasan.

minum

yang

yang telah disterilkan.
Ia

dan

saudara-saudaranya

mulai

mempelajari cara memproses air minum
dalam kemasan. Ia meminta adiknya,
Slamet Utomo untuk magang di Polaris,
sebuah perusahaan AMDK yang ketika
itu telah beroperasi 16 tahun di Thailand.
Tidak mengherankan bila pada awalnya

Aqua lahir atas ide almarhum Tirto Utomo

produk Aqua menyerupai Polaris mulai

(1930-1994). Beliau menggagas lahirnya

dari bentuk botol kaca, merek mesin

industri

kemasan

pengolahan air, sampai mesin pencuci

(AMDK) di Indonesia melalui PT Golden

botol serta pengisi air. Tirto mendirikan

Mississippi pada tanggal 23 Pebruari

pabrik pertamanya di Pondok Ungu,

air

minum

dalam
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Bekasi, dan menamai pabrik itu Golden

masih rendahnya tingkat permintaan

Mississippi dengan kapasitas produksi

masyarakat terhadap produk AQUA.

enam juta liter per tahun. Tirto sempat

Dengan berbagai upaya dan kerja keras,

ragu dengan nama Golden Mississippi

AQUA

yang meskipun cocok dengan target

sehingga penjualan dapat ditingkatkan

pasarnya, ekspatriat,

dan akhirnya titik impas berhasil dicapai

namun terdengar asing di telinga orang
Indonesia. Konsultannya, Eulindra Lim,
mengusulkan untuk menggunakan nama
Aqua karena cocok terhadap imej air
minum dalam botol serta tidak sulit untuk
diucapkan. Ia setuju dan mengubah
merek produknya dari Puritas menjadi
Aqua. Dua tahun kemudian, produksi
pertama Aqua diluncurkan dalam bentuk
kemasan botol kaca ukuran 950 ml
dengan harga jual Rp.75, hampir dua kali
lipat harga bensin yang ketika itu bernilai
Rp.46 untuk 1.000 ml. Kegiatan fisik
perusahaan dimulai pada bulan Agustus

mulai

dikenal

masyarakat,

pada tahun 1978.Saat itu merupakan titik
awal perkembangan pesat produk AQUA
yang

selanjutnya

terus

berkembang

hingga sekarang. Semula produk AQUA
ditujukan untuk masyarakat golongan
menengah

atas,

baik

perkantoran

maupun rumah tangga dan restoran.
Namun, saat berbagai jenis kemasan
baru : 1500ml, 500ml, 220ml, dari
kemasan plastik mulai diproduksi sejak
1981,

maka

produk

AQUA

dapat

terjangkau oleh masyarakat luas, karena
mudahnya

transportasi

dan

harga

terjangkau.

1973, ditandai dengan pembangunan

Mata Air Pegunungan yang mengalir

pabrik di kawasan Pondok Ungu, Bekasi,

sendiri

Jawa

produksi

memutuskan untuk mengganti bahan

dilaksanakan pada bulan Agustus1974

baku yang semula dari sumur bor ke mata

dan

iar pegunungan yang mengalir sendiri

Barat.

produk

tanggal

Percobaan

komersil

1

Oktober

dimulai
1974

sejak
dengan

kapasitas produksi 6 juta liter setahun.
Produk pertamanya adalah AQUA botol
kaca 950 ml yang kemudian disusul
dengan kemasan AQUA 5 galon, pada
waktu itu juga masih terbuat dari kaca.
Tahun

1974

merupakan

hingga

masa-masa

tahun
sulit
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1978
karena

Pada

tahun

1981,

AQUA

(self flowing spring).
Perluasan Produksi Diterimanya AQUA
oleh

masyarakat

penjualan

yang

luas
telah

dan

wilayah

menjangkau

seluruh pelosok Indonesia, maka Aqua
harus segera meningkatkan kapasitas
produksinya.

Untuk

memenuhi

kebutuhan pasar yang terus meningkat

itu,

itu

lisensi

untuk

memproduksi

AQUA

Saat

nama
ini

AQUA

tidak

produk

AQUA

digunakan.
terdiri

dari

diberikan kepada PT Tirta Jayamas

beraneka kemasan dan ukuran, baik

Unggul di Pandaan, Jawa Timur pada

kemasan

tahun 1984 dan Tirta Dewata Semesta di

maupun kemasan ulang-alik (returnable).

Mambal, Bali pada tahun 1987. Hal yang
sama juga diterapkan di berbagai daerah
di

Indonesia.

Pemberian

lisensi

ini

disertai dengan kewajiban penerapan
standar produksi dan pengendalian mutu
yang prima. Upaya ekspor dirintis sejak
medio 1987 dan terus berjalan baik
hingga

kini

mencakup

Singapura,

Malaysia, Maldives, Fiji, Australia, Timur
Tengah dan Afrika. Total kapasitas
produksi dar seluruh pabrik AQUA pada
saat ini adalah 1,665 milyar liter per
tahun.

sekali

(disposable)

Semula AQUA memproduksi botol-botol
plastiknya memakai bahan PVC (Poly
Vinyl Chloride) yang kurang ramah
lingkungan karena menimbulkan hujan
asam bilamana dibakar. Pada tahun 1988
AQUA mengganti mesin produksi dan
bahan bakunya dengan PET, sedangkan
di Eropa pada saat itu masih memakai
PVC. AQUA lah yang pertama-tama
merubah botol bulat disain Eropa menjadi
persegi

dan

bergaris

agar

mudah

dipegang. Botol PET ciptaan AQUA ini
sekarang

PABRIKNYA

pakai

menjadi

standar

dunia.

Demikian pula dengan gelas plastik 240
ml yang semula berukuran 220 ml,

Pabrik di luar Negeri Di luar negeri,

diciptakan oleh Research & Development

tepatnya Filipina, dijalin pula kerja sama

AQUA dan sekarang menjadi teramat

untuk memproduksi AQUA, yang telah

popular di Indonesia.

berproduksi sejak awal 1998. Sedangkan
di Brunei Darussalam, pada tahun 1991
dilakukan

kerja

membentuk

IBIC

sama

PENGGANTIAN NAMA

dengan
untuk

Pada saat perusahaan go-public pada

memproduksi air minum dalam kemasan

tanggal 1 Maret 1990 makan nama P.T.

(AMDK) dengan merek SEHAT. Nama

Golden Mississippi dirubah menjadi P.T.

dipilih karena tidak adanya sumber mata

Aqua Golden Mississippi.

air pegunungan yang memenuhi standar

sertifikasi

produksi

bahan

adalah amdk pertama yang berhasil

bakunya diambil dari sumur bor. Karena

memperoleh sertifikat iso 9002 untuk

AQUA,

Sdn.

Bhd

sehingga

31 MKS Edisi Februari 2016

dan

penghargaan

aqua

pabrik bekasi, citeureup dan mekarsari.

Penghargaan lain yang diterima berupa

Menyusul kemudian pabrik pandaan,

“piala nusa adi kualita” untuk kualitas

pabrik mambal, pabrik subang, dan

manajemen

pabrik berastagi. Semua pabrik aqua

kadin jaya, dan penghargaan sebagai

sedang di proses untuk mendapatkan

peserta terbaik pada penilaian penerapan

sertifikasiiso 9002. Sertifikasi lain ayng

cara produksi yang baik, untuk kelompok

telah

diperoleh

terbaik

dari

untuk

good

industri air minum dalam kemasan, dalam

atau

cara

rangka peringatan hari pangan sedunia

produksi yang baik dari nsf (national

pada tahun 1997. Pada kwartal akhir

sanitation foundation). Pabrik yang telah

tahun 1999, hasil survey independen dari

memperoleh sertifikasi ini adalah pabrik

majalah readers digest di singapura

bekasi,

menempatkan

manufacturing

yaitu

perusahaan

pratices

citeureup,

mekarsari

dan

produk

aqua

sebagai

pandaan. Kedua setifikasi ini diberikan

“superbrand 1999” yang paling dikenal

kepada perusahaan amdk di indonesia.

dan

Pada

awal

1999,

aqua

dipercaya

mutunya.

berhasil

memperoleh sertifikat smk3 (sertifikat

Aqua dan olahraga

mutu kesehatan dan keselamatan kerja)
dan pada bulan oktober 19999, 5 pabrik

nyaris tiada kegiatan olahraga penting

aqua

sukabumi,

yang tidak dihadiri oleh aqua. Merek aqua

pandaan dan bali memperoleh sertifikat

amat dikenal di indonesia, asean bahkan

hacpp (hazard abalysis critical control

eropa melalui pon, pesta sukan, pencak

point) dari sgs, holland. Haccp adalah

silat, sea games, thomas uber cup, world

suatu metoda untuk mengontrol proses

cup, sudirman cup, world golf competition

produksi

dan

di

bekasi,

yang

bogor,

bisa

mengakibatkan

beberapa

menurunnya kualitas produksi.
Pada tahun 1986, aqua meraih “asia star
award” dari tokyo, jepang. Dan pada
tahun

1991

“management

berhasil
award

1991”

meraih
kategori

manajemen umum dalam program yang
diselenggarakan oleh world executive’s
digest

bersama

asian

institute

management dan japan airlines.
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sebagainya.

of

diklat

Aqua

mendirikan

bulutangkis

“aqua

puspita” dikota-kota jakarta, surabaya,
denpasar untuk membina bibit-bibit muda
diperbulutangkisan. Keterlibatan aqua
didunia olahraga telah beberapa kali
menghasilkan

penghargaan

bagi

perusahaan.
Aqua

dan

kenegaraan

peristiwa

nasional

adalah merupakan suatu kebanggan

komitmen dan keterlibatan almarhum tirto

tersendiri bagi aqua dapat menemani

utomo

setiap peristiwa bersejarah di indonesia

dirintisnya menjadi sorotan dunia dan

seperti

amerika

pada bulan oktober 1992, di cincinnati,

ronald reagen di bali, apec(asia pacific

usa, almarhum tirto utomo dinobatkan

economic

conference)

dan

ktt

sebagai tokoh pencetus dan penggerak

(konference

tingkat

dunia)

di

industri amdk dikawasan asia dan timur

jakarta, peringatan hari kemerdekaan

tengah dan masuk dalam “hall of fame”

setiap tahun di istana negara dan

industri bottled water. Beliau adalah

berbagai

orang asia pertama yang memperoleh

pertemuan

presiden

tinggi

peristiwa

bersejarah lainnya.

dalam

industri

amdk

yang

penghargaan tersebut, dan dipilih dari
nominasi yang berasal dari asia, amerika,

Vit (pt. Varia industri tirta)

australia, canada, eropa, amerika serikat
pada tanggal 17 juli 1987, tirto utomo

dan latin amerika.

mengakuisisi pt. Varia industri trita yang
memproduksi

amdk

merek

vit

dan

merupakan merek kedua dari grup aqua.

Pt. Tirta investama (aqua group)

Saat ini total kapasitas produksi vit 287

pada tanggal 16 juni 1994, dibentuk p.t.

juta liter setahun

Tirta investama sebagai induk yang

ibwa

(international

bottled

water

mengayomi unit-unit produksi aqua yang
tersebar

association)

diseluruh

Indonesia

dan

sekarang menjadi lebih dikenal sebagai
di amerika aqua mendapatkan “aqua

aqua

awards” tahun 1985 – 1989 secara

karyawan lebih dari 7,400 orang.

group,

dengan

total

jumlah

berturut-turut untuk bidang periklanan,
promosi dan public relations. Pt. Aqua

Pemimpin pasar

golden mississippi juga merupaka kantor

hasil survei dari zenith international dari

secretariat

untuk

inggris sebuah badan riset internasional

kawasan asia, timur tengah dan afrika

yang telah melakukan survei selama

utara semenjak bulan september 1992, di

hampir sembilan bulan untuk ibwa,

samping menjadi anggota direksi dan

mengesahkan bahwa merek amdk aqua

council di amerika serikat dan di eropa.

dari

association

(ibwa),

indonesia

adalah

merek

amdk

terbesar di wilayah asia – timur tengah –
Hall of fame
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pasifik dengan total penjualan sebesar

1,040 juta liter ditahun 1998 dan sekitar

pada 1984, pabrik aqua kedua didirikan di

1,190 juta liter ditahun 1999 dan dengan

pandaan, jawa timur sebagai upaya

demikian diakui sebgai amdk nomor dua

mendekatkan diri pada konsumen yang

di dunia setelah merek evian. Sebuah

berada di wilayah tersebut. Setahun

prestasi besar bagi sebuah perusahaan

kemudian, terjadi pengembangan produk

negara berkembang yang baru berkiprah

aqua dalam bentuk kemasan pet 220 ml.

selama 25 tahun di industri ini dan yang

Pengembangan ini membuat produk

mengalami badai politik dan ekonomi

aqua menjadi lebih berkualitas dan lebih

yang berat.

aman untuk dikonsumsi.

Perkembangan dan akuisisi

Pada tahun 1995, aqua menjadi pabrik air

pada tahun 1982, tirto mengganti bahan
baku (air) yang semula berasal dari
sumur bor ke mata air pegunungan yang
mengalir sendiri (self- flowing spring)
karena dianggap mengandung komposisi
mineral alami yang kaya nutrisi seperti
kalsium, magnesium, potasium, zat besi,
dan

sodium.

Willy sidharta, sales dan perakit mesin

mineral

pertama

sistem

produksi

mekarsari.

yang
in

menerapkan

line

di

Pemrosesan

pabrik

air

dan

pembuatan kemasan aqua dilakukan
bersamaan. Hasil sistem in-line ini adalah
botol aqua yang baru dibuat dapat segera
diisi air bersih di ujung proses produksi,
sehingga proses produksi menjadi lebih
higienis.

pabrik pertama aqua, merupakan orang

Pada

pertama

sistem

persaingan dan munculnya pesaing-

distribusi aqua. ia memulai dengan

pesaing baru, lisa tirto sebagai pemilik

menciptakan konsep delivery door to

aqua

door khusus yang menjadi cikal bakal

ayahnya tirto utomo, menjual sahamnya

sistem

aqua.

kepada danone pada 4 september 1998.

menggunakan

Akusisi tersebut dianggap tepat setelah

galon-galon

beberapa cara pengembangan tidak

menggunakan armada yang didesain

cukup kuat menyelamatkan aqua dari

khusus membuat penjualan aqua secara

ancaman pesaing baru. Langkah ini

konsisten menanjak hingga akhirnya

berdampak pada peningkatan kualitas

angka penjualan aqua mencapai dua

produk dan menempatkan aqua sebagai

triliun rupiah di tahun 1985.

produsen air mineral dalam kemasan

Konsep

yang

memperbaiki

pengiriman

langsung

pengiriman

kardus-kardus

dan

tahun

golden

1998,

karena

mississipi

ketatnya

sepeninggal

(amdk) yang terbesar di indonesia. Pada
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tahun

2000,

bertepatan

dengan

fruit, jenis air dalam kemasan yang diberi

pergantian milenium, aqua meluncurkan

esens rasa buah strawberry dan orange-

produk berlabel danone-aqua. pasca

mango. Peluncuran produk ini awalnya

akuisisi

meningkatkan

ingin memperkuat posisi aqua sebagai

kepemilikan saham di pt tirta investama

produsen minuman. Sebenarnya aqua

dari 40 % menjadi 74 %, sehingga

splash of fruit bukanlah air mineral biasa,

danone kemudian menjadi pemegang

namun masuk dalam kategori beverages.

saham mayoritas aqua group. Aqua

Sehingga di dalam penjualannya tidak

menghadirkan kemasan botol kaca baru

boleh dijemur seperti produk air mineral,

380 ml pada 1 november 2001.

namun harus dimasukkan ke dalam

danone

2002 banjir besar yang melanda jakarta
pada

awal

perusahaan

tahun
untuk

menggerakkan
membantu

masyarakat dan juga para karyawan

lemari

pendingin

Sayangnya,

hal

atau
ini

cooling
tidak

box.
terlalu

diperhatikan oleh konsumen dikarenakan
kurangnya sosialisasi oleh pihak aqua.

aqua sendiri yang terkena musibah

Pada tahun 2004 aqua melakukan phk

tersebut. Aqua menang telak di ajang

(pemutusan hubungan kerja) massal

indonesian best brand award. Mulai

untuk seluruh pabrik, depo dan termasuk

diberlakukannya

kerja

kantor pusat 2005 danone membantu

bersama [kkb 2002 - 2004] pada 1 juni

korban tsunami di aceh. Pada tanggal 27

2002.

september, aqua memproduksi mizone,

kesepakatan

2003 perluasan kegiatan produksi aqua
group ditindaklanjuti melalui peresmian
sebuah pabrik baru di klaten pada awal
tahun. Upaya mengintegrasikan proses
kerja perusahaan melalui penerapan sap
(system application and products for data
processing) dan hris (human resources
information system).
2004 peluncuran logo baru aqua. Aqua
menghadirkan kemurnian alam baik dari
sisi isi maupun penampilan luarnya. Aqua
meluncurkan varian baru aqua splash of
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minuman bernutrisi yang merupakan
produk dari danone.

Motivasi

10 Manfaat
Tersenyum Bagi
Kesehatan
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T
yang

ersenyum

dan membuat hidupnya lebih menyenangkan. Berikut

merupakan

ini beberapa manfaat yang bisa didapatkan seseorang

salah satu cara

dengan tersenyum, seperti dikutip dari About,Jumat

paling

(2/12/2011)

mudah

yaitu:

untuk mengurangi stres
dan menambah teman.

1. Senyum membuat seseorang lebih menarik

Tapi ternyata ada 10

Secara tidak sadar senyum bisa membuat orang lebih

manfaat

dari

menarik karena ada faktor daya tarik tertentu dan

tersenyum

bagi

membuat seseorang terlihat lebih baik dibanding

kesehatan

seseorang.

lain

Seperti

diketahui

mengerutkan

kening,

2.

bisa

Senyum

mengubah

meringis.

suasana

otot

untuk

membantu seseorang mengubah suasana hatinya

membuat

seseorang

menjadi lebih baik. Untuk itu jika merasa sedih, cobalah

tersenyum

dibanding

cemberut.

Beberapa
menyatakan

dibutuhkan

3.

sehingga

tersenyum.

Senyum

bisa

menular

otot

Tersenyum tak hanya mengubah suasana hati orang

dan

tersebut tapi juga orang-orang disekitarnya, dan

hanya 17 otot untuk

membuat hal-hal menjadi lebih bahagia. Ini karena

tersenyum.

Namun

senyum bisa menular dan membawa kebahagiaan

beberapa

lainnya

bagi

untuk

43

untuk

tubuh

hati

Tersenyum

ahli

mengelabui

atau

dibutuhkan lebih sedikit
wajah

bisa

cemberut

cemberut

orang

lain.

menyebutkan
dibutuhkan

otot

4.

dan

Orang yang stres bisa terlihat dari wajahnya, tapi

hanya 26 otot untuk

dengan tersenyum bisa mencegah seseorang tampak

tersenyum.

letih dan lelah. Jika sedang stres, cobalah ambil waktu

untuk

62

cemberut

Senyum

bisa

meredakan

stres

untuk tersenyum, karena bisa mengurangi stres
Selain

itu

tersenyum

sehingga lebih mampu mengambil tindakan.

juga bisa meningkatkan
kesehatan

seseorang
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5.

Senyum

penghilang

rasa

sakit

dan

serotonin

meningkatkan sistem

Studi telah menunjukkan senyum bisa melepaskan

kekebalan

tubuh

endorfin, senyawa yang bisa mengurangi rasa sakit

Tersenyum

bisa

secara alami dan serotonin. Ketiganya bisa membuat

membantu

sistem

orang merasa lebih baik dan menjadi obat yang alami.

kekebalan tubuh untuk
bekerja

lebih

Ketika

baik.

seseorang

8. Lipatan senyum di wajah bisa membuat orang
terlihat

lebih

muda

tersenyum maka fungsi

Otot-otot yang digunakan untuk tersenyum bisa

imun meningkat yang

membantu mengangkat wajah sehingga membuat

membuat

seseorang

orang tampak lebih muda. Karenanya cobalah lebih

merasa lebih rileks dan

sering tersenyum yang membuat merasa lebih muda

terhindar dari penyakit

dan

lebih

baik.

seperti flu dan pilek.
9. Tersenyum bisa membuat orang terlihat sukses
6.

Senyum

Orang yang tersenyum akan terlihat lebih percaya diri

menurunkan tekanan

sehingga lebih dipromosikan, selain itu pasang

darah

senyum di setiap pertemuan akan memiliki reaksi yang

Ketika tersenyum maka

berbeda.

ada

penurunan

tekanan

darah

nilai
yang

10. Senyum bisa membantu orang tetap positif

terukur.

Cobalah

Senyum akan membuat orang lebih positif dan

mengukur

tekanan

mengurangi pikiran negatif. Dengan mengurangi

darah saat duduk di

depresi,

rumah

seseorang juga akan meningkat dan menghindarinya

sambil

membaca,
tersenyum

lalu
selama

1

menit dan mengukur
tekanan darah kembali,
maka

akan

terlihat

perbedaan.

stres

dan

khawatir

maka

kesehatan

dari berbagai risiko penyakit.
Sudahkah kalian tersenyum hari ini? Jika belum mari
kita berikan senyuman terbaik kepada orang-orang
yang kita cintai, kasihi dan kita sayangi. Tunjukkanlah
arti kebahagian dengan sebuah senyuman. Walaupun
kita memiliki berbagai macam permasalahan tetapi kita
harus tetap berusaha untuk senyum, karena senyum

7.

Senyum

bisa

memiliki berbagai macam manfaat.

melepaskan endorfin,

38 MKS Edisi Februari 2016

Senyum

merupakan

bentuk

ekspresi

yang

hidup itu terasa berat,

menunjukkan kebesaran jiwa dan kelapangan hati.

tersenyumlah

maka

Orang yang selalu tersenyum atau menampakkan

hidup

wajah riang akan membuat simpatik dan terkesan

ringan untuk di jalani.

akan

terasa

terbuka bagi siapa saja. Senyum yang mengembang
dari bibir seseorang mampu mencairkan suasana yang

Tersenyum

kaku, bahkan perasaan ragu-ragu dan rasa cemas

Mengurangi Stress

akan lenyap hanya dengan tersenyum. Mulai sekarang
sering-seringlah tersenyum karena senyum memiliki
banyak manfaat sebagai berikut:
Senyum Membuat Terlihat Lebih Menarik

Dapat

Ketika kalian memaksa
diri untuk tersenyum, itu
sudah membantu kalian
agar

terhindar

stress.

dari

Hal

dibuktikan

ini
melalui

sebuah

penelitian

dengan

mengadakan

sebuah ujian berat dan
diselangi

dengan

adegan

senyum

bersama, hal itu sangat
membantu para peserta
Pada umumnya orang akan lebih tertarik kepada orang

menenangkan

yang selalu tersenym dalam kehidupannya. Orang

mereka.

yang sering tersenyum memiliki daya tarik tersendiri

senyum yang tulus lebih

dan juga terlihat orang selalu positif. Tersenymlah di

memberikan

saat yang tepat dan jangan terlalu berlebihan.

lebih

Dengan Tersenyum Dapat Merubah Perasaan
Di saat hati sedang gelisah atau kesal, cobalah untuk
tersenyum maka rasakanlah perbedaannya. Walaupun
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senyuman

pikiran

Walaupun

dampak
daripada
di

paksa

atau senyum palsu.

Senyum Dapat Merangsang Orang lain Tersenyum

atau

memberikan

perintah kepada para
korban agar tersenyum
atau

tertawa.

Ini

sangatlah efektif untuk
mengurangi rasa sakit
yang

di

derita

oleh

korban tersebut.
Orang yang Tersenyum
Terlihat Percaya Diri
Orang yang tersenyum
Ketika seseorang tersenyum-senyum maka senyum
tersebut akan menular kepada orang lain. Karena
orang yang tersenyum membawa hawa yang nyaman
dan perasaan yang senang, sehingga orang disekitar
pun juga merasakannya juga.
Tekanan Darah Turun Ketika Tersenyum

dalam

segala

pekerjaannya

terlihat

percaya diri dan lebih
semangat.
Dibandingkan

dengan

orang

bekerja

dengan

yang

bermuka

masam, mereka akan
Ketika amarah sudah mau keluar, cobalah cegah

terlihat tidak semangat

dengan tersenyum. Maka dengan sendirinya amarah

dalam bekerja dan tidak

itu akan hilang dan rasa tenang dan senang pun

terpancar rasa percaya

muncul dengan sendirinya.

diri.

Senyum Dapat Melepaskan Endrofin, Penghilang
Rasa Sakit
Jika terjadi sebuah kecelakaan, biasanya para petugas
evakuasi akan memberikan sebuah cerita menarik
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Dalam islam ternyata menyatakan bahwa hanya
dengan tersenyum kepada orang lain itu sudah
Orang

Tersenyum

merupakan sedekah yang kecil.

Terlihat Lebih Muda
Otot-otot yang berada
pada

pipi

ketika

tersenyum

akan

mengangkat

sedekah (HR Tirmidzi)

wajah

sehingga orang akan
terlihat

lebih

muda.

Maka

cobalah

untuk

membuat
yang

Artinya: Senyummu terhadap Saudaramu merupakan

senyuman

sesungguhnya

agar terlihat lebih baik.

Maka

tersenyumlah

kalian

agar

mendapatkan

manfaatnya. Berikanlah senyuman terbaikmu kepada
semua orang dan jangan berikan sebuah senyuman
palsu, karean senyum paslu hanya akan menyakiti
dirimu sendiri.
JIKA orang bekerja berdasarkan panggilan jiwa maka
ia akan mengungguli yang lain. Mari kira buktikan

Orang

Tersenyum

Membuat Pikiran Tetap
Positif

dengan

satu

bentuk

kerja

tubuh

yang

paling

sederhana, salah satunya senyum, mungkin terlihat
sepele, namun berpura-pura senyum sekalipun tetap

Senyum

merupakan

tanda bahwa seseorang
sedang dalam keadaan
senang dan semangat,
orang yang semangat
biasanya

memiliki

dipandang

sebagai

ungkapan

hati

bagi

yang

disenyumi. Senyum ternyata mengandalkan tujuh
belas otot wajah, namun dampaknya luar biasa.
Sejumlah keuntungan dari senyum adalah penampilan
menjadi lebih manis, menawan, menyejukkan, dan
terhindar dari penyakit ketegangan.

pikiran yang positif di

Dengan tersenyum jantuk akan berdetak normal dan

bandingkan

peredarah darah mengalir baik. Bandingkan dengan

orang

yang

dengan
tidak

cemberut

yang

membutuhkan

tarikan

32

otot,

semangat. Terlihat jika

mengerutkan dahi yang butuh empat puluh otot, dan

seseorang stress atau

marah yang perlu menggerakan 63 otot di wajah. Inilah

depresi, pastinya yang

sebab mengapa orang yang suka cemberut terlihat

dipikirkan pasti hal-hal

cepat tua.

yang negatif.
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Senyum

dapat

tersebut, otak mereka akan mengeluarkan sejumlah

meluluhkan

emosi

zat kimia yang tak hanya meningkatkan sistem

sedang

kekebalan tubuh, tapi sekaligus mengangkat kondisi

arah. Senyum adalah

psikologisnya. Dari satu riset ditemukan ditemukan,

bahasa

biarpun

orang

yang

dunia,

seseorang

tersenyum

hanya

karena

perhiasan batin yang

diinstruksikan, orang itu akan memperoleh manfaat

akan

psikologis yang sama dengan orang yang sungguh-

melengkapi

ketidaksempurnaan,

sungguh tersenyum. Sebaliknya orang yang marah

jalan

hormon adrenalinnya akan meningkat.

pintas

menyatakan
menyukai

untuk
Anda

seseorang,

sedekah serta jembatan
persahabatan. Apabila
kita tersenyum, orang

Akibatnya, denyut jantung bertambah cepat,tekanan
darah pun meninggi. Jika ini sering terjadi, hipertensi,
serangan jantung, dan penyakit lain akan mudah
datang. Jadi, marah akan menurunkan kualitas organorgan tubuh.

akan tersenyum balik
kepada

kita.

William

Shakespeare,

“Apa

yang Anda kehendaki
akan

lebih

diperoleh

cepat
dengan

senyum

daripada

memotong

Sudahkah Anda tersenyum hari ini? Senyum adalah
hal yang mudah dilakukan, tampak sederhana dan
sering dianggap remeh. Namun tahukah Anda, di balik
senyum, ada fakta dan rahasia yang belum diketahui
banyak orang.

dengan

pedang”. Pujangga lain

Apa saja?

menyebutkan
“Senyuman itu kelopak,

1. Manusia mengenal senyum saat masih

tertawa itu bunga yang

menjadi janin. Hal ini sudah terbukti dalam

sempurna

berbagai foto USG 3D. Banyak foto janin

kembangnya”.

yang tersenyum saat masih di dalam
kandungan.

Ketika

seseorang

tersenyum, betapapun
sedang
bahagiannya

tidak
orang
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2. Bayi biasanya tersenyum tanpa alasan,
terutama saat tidur. Saat sudah memasuki
usia 3 bulan, dia akan tersenyum sebagai
reaksi pada orang di sekitarnya.

3. Senyum seseorang bisa terlihat dari jarak

Itulah beberapa fakta

100 meter, karena senyum adalah ekspresi

hebat tentang senyum.

manusia yang mudah dilihat ketimbang

Jangan pelit senyum

ekspresi lain.
4. Tidak kenal orang asing? Senyum akan
langsung membuat Anda seolah sudah

Hati

yang

adalah

gembira

obat,

tapi

semangat yang patah

kenal dengan orang asing tersebut.
5. Senyum dapat membuat Anda lebih sehat,
karena senyum akan menurunkan hormon
stres dan menjaga kestabilan tekanan

keringkan

tulang.

Sebuah kalimat yang
menjelaskan

kepada

kita

darah.
6. Murah senyum akan membuat Anda awet
muda dan panjang umur, sudah dibuktikan

7. Ingin tahu pernikahan seseorang bahagia
tidak?

Lihat

bagaimana

senyum

mereka saat difoto atau saat bersama.
Semakin mereka bahagia, semakin mirip

sesungguhnya
kesehatan

diri

jiwa

dan

masing-masing

orang, karena seberapa
pun

berat

8. Wanita lebih sering tersenyum ketimbang

beban

masalah yang sedang
dihadapi

senyum mereka.

bila

orang

tersebut

mampu

bahagia dalam hatinya

pria.
9. Anak-anak
ketimbang

bahwa

raga berasal dari dalam

dalam banyak penelitian.

atau



tersenyum
orang

lebih

dewasa.

banyak

Anak

yang

bahagia dan ceria akan tersenyum 400 kali
dalam sehari.
10. Sedangkan orang dewasa hanya tersenyum

serta

berpikir

positif,

maka niscaya tak ada
masalah yang tak dapat
diselesaikan.
Untuk

bisa

selalu

20 kali dalam sehari, bahkan sebagian kecil

memiliki

hanya 5 kali dalam sehari.

gembira apa yang bisa

11. Seseorang akan lebih sulit marah jika orang

kita

hati

lakukan,

yang

atau

yang akan dia marahi memberi senyum

bagaimana

manis. Jadi jika pacar Anda sedang marah..

seseorang yang penuh

(isi sendiri) ;)

dengan masalah bisa

mungkin

memiliki hati yang
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gembira, ataukah itu hanya sekadar kata-kata kiasan

Hindarilah

belaka? Seseorang yang telah putus asa dan

hidup yang tidak sehat,

kehilangan

seperti

semangat

dia

tidak

akan

mampu

bergaya

sering

memahami hal ini, tapi bagi seseorang yang memiliki

begadang,

semangat dan mampu berpikir secara positif dia akan

mengonsumsi narkoba,

dapat memahaminya. Untuk bisa selalu merasakan

alkohol,

kegembiraan dan kebahagiaan ada satu cara mudah

sebagainya

yang setiap orang bisa lakukan, yaitu dengan

perbanyaklah olahraga

tersenyum. Tersenyum adalah sebuah usaha paling

dan

mudah, paling sederhana, paling murah serta paling

makanan sehat. Jika

menyenangkan untuk dilakukan, namun kenyataannya

kita

tetap saja ada orang-orang tidak mampu untuk

menerapkan pola hidup

melakukannya.

sehat dalam kehidupan

rokok,

dan
serta

mengonsumsi

mampu

sehari-hari, maka kita
Beban pekerjaan, beban keluarga, masalah pribadi,

akan

dan sebagainya terkadang dapat menyita waktu kita

dapat

selalu

tersenyum

untuk bisa sejenak tersenyum dan mensyukuri apa

untuk

mensyukuri kesehatan

yang telah kita miliki. Segera mengubah cara kita

tubuh kita.

menghadapi permasalahan dan berusahalah untuk
bisa tersenyum sebanyak mungkin. Berikut beberapa



3. Hindari masalah

cara yang bisa kita lakukan agar mudah untuk
tersenyum:


1. Berpikirlah secara positif

Jangan

berhutang,

jangan

berkelahi,

menyelesaikan
tepat

Berpikir positif adalah kemampuan seseorang dalam
memasukkan pikiran, kata-kata, atau ide-ide yang
bersifat membangun bagi dirinya dan orang-orang di
sekitarnya. Berpikirlah secara positif dalam menyikapi
setiap permasalahan dalam kehidupan ini, dengan
demikian kita akan selalu bisa memiliki alasan untuk
tersenyum.


2. Hiduplah dengan sehat

tugas

waktu,

tidak

melakukan
perundungan

kepada

keluarga,

menyinggung perasaan
orang
menggunakan

lain,
kata-

kata yang sopan dan
sebagainya. Ketika kita
berusaha sebaik
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tidak

mungkin

untuk

waktu luang tersebut dengan kegiatan rekreasi yang

menjauhi

sumber-

sehat atau melakukan kegiatan-kegiatan hobi keluarga

sumber masalah, maka

lainnya yang bermanfaat, dengan cara demikian Anda

dapat

kita

akan dapat lebih banyak tersnyum dan tertawa

akan senantiasa jauh

sehingga masalah-masalah yang sedang Anda hadapi

dari masalah sehingga

di tempat kerja atau di tempat lain dapat Anda lupakan

dapat selalu tersenyum

sejenak.

dipastikan

untuk menikmati hidup
ini.


4.

Seimbang



5. Selalu bersyukur
Apa pun kondisi Anda saat ini berusahalah untuk selalu

dalam

mensyukurinya karena masih ada banyak orang di luar

menjalani aktivitas

sana yang tidak seberuntung dengan Anda. Hindarilah
Dalam

ini

memiliki sifat selalu merasa kurang, dengan selalu

ada

mensyukuri apa yang sudah Anda miliki saat ini, itu

keseimbangan, ada pria

akan bisa membuat Anda selalu tersenyum menjalani

ada wanita, ada siang

kehidupan.

harus

kehidupan
selalu

ada malam, ada tua ada
muda, dan sebagainya.



6. Menolong orang lain yang sedang kesusahan

Dalam hal pekerjaan

Latihlah rasa empati kita terhadap kondisi orang lain

pun haruslah demikian,

yang tidak seberuntung dengan keadaan kita, kita bisa

bila Anda telah bekerja

mengunjungi

keras selama seminggu

memberikan bantuan ke orang lain yang tidak mampu,

penuh, maka pada akhir

dan sebagainya. Cara ini dapat melatih mata hati kita

pekan

untuk

waktu

luangkanlah
untuk

bisa

panti jompo,

memahami

rumah

bahwa

sakit,

dalam

YPAC,

setiap

bisa

permasalahan yang sedang kita hadapi seberapa pun

bersantai sejenak dan

itu beratnya, ada yang sedang mengalaminya lebih

menenangkan

diri.

berat dari yang kita sedang alami. Rasa puas dalam

Ajaklah serta seluruh

hati setelah menolong saudara kita yang sedang

anggota keluarga Anda

kesusahan bisa tidak tergambarkan dan itu akan bisa

untuk

membuat kita tersenyum secara tulus.

dapat

mengisi
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Metaphore

dan

P

ada jaman dahulu kala, ada

Biasanya orang berkata: ‘Raja sedang

seorang kaisar yang suka sekali

ada di istana.’

selalu berganti pakaian. Semua uang

Atau ‘Raja sedang berunding dengan

negara

dihamburkan

para menteri.’

berpakaian baru. Setiap jam ia

untuk

membeli

pakaian. Pegawai-pegawai negara tidak
diperhatikan.
diperhatikan.

Tentara

juga

Rakyatnya

tidak

Tetapi tentang kaisar ini, orang berkata:

tidak

‘Raja sedang berada di kamar pakaian.’

diperhatikan sama sekali.
Banyak orang asing datang di kota kaisar.
Dari pagi hingga petang, kaisar hanya

Pada suatu hari, dua orang penipu

berpikir tentang pakaian. Dari petang

menghadap kaisar.

hingga pagi, kaisar juga hanya berpikir
tentang pakaian. Kaisar tidak pernah

Penipu

ini

berkata,

“Baginda,

kami

meninjau daerahnya. Apabila ia keluar

berdua ahli tenun dan ahli pakaian. Kami

istana, ia hanya ingin memamerkan

berdua dapat membuat pakaian ajaib.

pakaiannya. Tukang-tukang tenun dan

Hanya orang pandai dan orang yang

para penjahit sangat sibuk. Sebab kaisar

menjalankan kewajibannya dengan baik,

selalu ganti pakaian setiap jam. Jadi

dapat melihat pakaian ajaib itu.”

setiap jam harus ada pakaian baru.
Kaisar percaya kepada ke dua penipu
tersebut.

Kaisar

menyuruh

segera

dibuatkan pakaian ajaib. Kedua penipu
diberi uang, emas dan bahan pakaian
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yang sangat mahal harganya.
“Apabila pakaian ajaib jadi, saya dapat
tahu siapa bodoh, siapa pandai. Saya
dapat tahu siapa tidak menjalankan

Berita tentang pakaian ajaib tersebar ke

kewajibannya dengan baik.” demikian

seluruh negara dengan cepat sekali.

pikiran kaisar.

Orang kelihatannya tak sabar menunggu
pakaian selesai. Masing-masing orang

Kedua penipu segera mulai bekerja.

ingin tahu, siapa tidak dapat melihat

Mereka duduk di depan alat tenun

pakaian ajaib itu.

kosong.

Tangannya

bergerak-gerak,

seolah-olah mereka sedang menenun.

Masing-masing orang mengira, hanya dia

Mereka bekerja giat hingga larut malam.

sendiri dapat melihat pakaian ajaib itu.

Setiap hari mereak meminta uang, emas

Kaisar pun tak sabar menunggu lama. Ia

dan bahan pembuat pakaian kepada

segera menyuruh seorang menteri. Tentu

kaisar. Kaisar mengabulkannya dan tidak

saja yang diutus menteri yang pandai,

curiga sama sekali.

jujur dan menjalankan kewajibannya
dengan baik.

Sebenarnya kaisar ingin sekali melihat
kedua penipu bekerja. Tetapi ia agak

Menteri masuk ke dalam kamar, tempat

takut, sebab, menurut kata penipu, hanya

kedua peninpu menenun.

orang

pandai

dan

orang

yang

menjalankan kewajibannya dengan baik

Alangkah tercengangnya dia! Menteri

dapat melihat pakaian ajaib.

tidak melihat apa-apa. Ia hanya melihat
alat tenun kosong. Ia mulai ragu-ragu
tentang dirinya.
“Orang bodohkah aku ini?” pikir menteri.
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“Apakah aku
seorang menteri yang tak cakap dan tak
menjalankan kewajiban dengan baik?”
Menteri

berdiri

termangu

dan

tak

mengucapkan kata sepatah pun.
tentang kain ajaib ini?” tanya kedua
Kedua penipu bekerja terus di udara

penipu.

kosong, sambil menerangkan, “Bapak
Menteri, kain ini akan menjadi kain

“O,

terindah

menteri, meski pun tidak melihat seutas

di

dunia.

Perhatikan

pola-

polanya. Kecuali kain terindah, juga kain

mengagumkan

sekali!”

jawab

benang pun.

termahal di dunia.
“Belum pernah aku melihat kain seindah
Bahkan lebih dari itu, Bapak Menteri. Kain

ini! Sungguh pandai anda menciptakan

ini sangat ajaib. Sebab orang-orang

pola-pola

bodoh tak akan dapat melihatnya. Orang-

bangga dan gembira!”

paling

baru!

Kaisar

pasti

orang yang tidak menjalankan tugasnya
dengan baik, juga tidak akan dapat

Kedua penipu menerangkan panjang

melihat kain ini. Bapak seorang menteri

lebar tentang benang, tentang sutera,

yang cakap, bukan? Bapak pasti melihat

tentang pola dan warna kain. Mereka

kain ajaib ini!”

menceritakan bagaimana cara membuat
pola

dan

warna

terindah.

Menteri

Menteri diam saja, sebab ia hanya

mendengarkan dengan penuh perhatian.

melihat alat tenun kosong.

Tangan menteri memegang dan merabaraba kain, yang sebenarnya tidak ada.

“Mengapa

Bapak

Menteri

tidak

berbicara? Bagaimana pendapat Bapak

Menteri takut, kalau ada orang tahu,
menteri tidak dapat melihat kain ajaib.
Menteri segera kembali ke istana dan
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lapor kepada kaisar.
Ia memuji-muji kedua penenun
dan kain ajaib. Ia mengatakan bahwa
kain itu sangat indah dan bagus.
“Benar, sangat indah dan
mengangguk-

mengagumkan! Baru sekali ini, saya

anggukkan kepala. Sebentar kemudian

melihat kain yang sungguh-sungguh

kaisar menyuruh seorang pegawai tinggi

ajaib!” jawab pegawai tinggi.

Kaisar

percaya

dan

ke tempat kedua penipu. Pegawai tinggi
ini harus menyelidiki, apakah benar kata

Pegawai tinggi segera melapor kepada

menteri.

kaisar.

Pegawai tinggi pergi ke tempat kedua

Kata pegawai tinggi, “Kaisar, kain itu

penipu

sungguh ajaib dan mengagumkan!”

pegawai

menenun.
tinggi

Seperti

terbelalak

menteri,
matanya.

Sebab, ia hanya melihat alat tenun

Sekarang kaisar sendiri ingin melihat kain

kosong belaka.

tersebut. Kaisar memilih beberapa orang
tertentu dan diajak ke tempat kedua

“Bodohkah aku ini? Apakah aku pegawai

penipu bekerja. Pegawai tinggi juga

tak cakap yang tidak menjalankan tugas

menyertai kaisar.

dengan baik? Aku harus hati-hati, jangan
sampai ada orang tahu, bahwa aku tak

Alangkah terkejutnya kaisar! Ia tidak

dapat melihat kain ajaib!” pikir pegawai

melihat kain. Jangankan kain, seutas

tinggi.

benang pun tidak! Kaisar hanya melihat
alat tenun kosong, dan kedua penipu licik

“Bagaimana pendapat Bapak, sangat

menggerak-gerakkan tangannya seperti

indah bukan kain ini?” tanya kedua

orang sedang menenun! Tapi kaisar diam

penipu.

saja.
“Kaisar bodohkah saya ini? Tak
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cakapkah saya
jadi kaisar? Apakah saya kaisar
yang tak menjalankan tugas dengan
baik?” tanya kaisar di dalam hati.
“Ya, ya, ya, memang, memang,
“Orang lain tidak boleh tahu, bahwa saya

memang begitulah! Benar kata kaisar.

tidak dapat melihat kain ajaib.” pikir

Kain itu luar biasa indahnya!” jawab

kaisar.

pengikut-pengikut kaisar.

saling

Berita tentang kain ajaib tersebar luas di

berpandangan. Mereka sebenarnya juga

kalangan rakyat. Setiap orang, besar

tidak melihat sesuatu, kecuali alat tenun

kecil, tua muda, laki-laki dan perempuan,

kosong.

semua ribut membicarakan kain ajaib.

Pengikut-pengikut

kaisar

Setiap orang yakin, dapat melihat kain
Kedua

penipu

tiba-tiba

berkata:

tersebut.

“Bagaimana pendapat kaisar tentang
kain ini?”

Sekarang

kaisar

akan

mengadakan

pawai besar, dengan berpakaian kain
“O, bagus sekali. Indah luar biasa! Tak

ajaib. Kaisar ingin memamerkan kain

kuduga sama sekali, ada kain seindah ini!

ajaib kepada rakyat. Kaisar ingin dipuji

Pola dan warnanya mengagumkan bukan

dan dikagumi. Semua orang pasti akan

main!

segera

terpesona, melihat kaisar mengenakan

segera

pakaian paling indah di dunia. Jalan-jalan

Saya

ingin

mencobanya.

sekali

Harap

diselesaikan.” Jawab kaisar.

dibersihkan,
Semua

“Bagaimana pendapat bapak-bapak?”

diperbaiki,

orang

sibuk

dan

dihias.

mempersiapkan

pawai besar.

tanya kedua penipu.
Lebih sibuk lagi kedua penipu licik. Pada
malam menjelang pawai besar, kamar
kerjanya diterangi enam belas buah
lampu. Semalam suntuk mereka bekerja.
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Kedua penipu,
pura-pura menggunting kain dengan
gunting besar. Yang digunting, tentu saja
udara! Mereka pura-pura menjahit kain
dengan jarum. Yang dijahit tentu saja

sambil pura-pura memasang

udara!

mantel pada tubuh kaisar.

Keesokan harinya kaisar datang ke

Kaisar berdiri di depan kaca besar. Ia

kamar kerja penipu. Kaisar diiringkan

sebenarnya sangat gelisah, sebab ia

pegawai-pegawai istana. Pakaian ajaib

telanjang. Sedang pakaian ajaib tidak

sudah selesai., kaisar akan segera

kelihatan.

mengenakannya.
Pengikut-pengikut kaisar berseru, “Indah
“Kami memohon, kaisar melepaskan

sekali! Mengagumkan! Sungguh indah

pakaian seluruhnya. Sebab, kami akan

pakaian itu!”

segera mengenakan pakaian ajaib pada
Semua pengiring kaisar bersikap seolah-

kaisar.” kata kedua penipu.

olah benar-benar melihat pakaian ajaib
pakaian.

itu. Dua pengiring memegang mantel

Sekarang kaisar hanya bercelana dalam.

kaisar dengan bangganya. Tentu saja

Kedua

yang dipegang udara, sebab mantel tidak

Kaisar

melepaskan

penipu

semua

sibuk

mengenakan

pakaian ajaib pada kaisar. Pakaian ajaib

kelihatan!

Empat

orang

memegang

itu tak kelihatan! Kedua penipu pura-pura

payung kerajaan. Kaisar berjalan di

memasang baju, celana, mahkota dan

tengah dengan megahnya.

selempang pada kaisar.
Sekarang pawai besar dimulai. Terompet
“Kaisar, ini mantelnya. Mantel ini pola

dibunyikan orang dengan lantangnya.

warnanya meriah sekali.” Kata penipu,

Lonceng-lonceng

berdengungan

menyambut pawai besar. Meriam dan
senapan

berdentuman

memeriahkan

pawai besar. Bendera berkibaran di
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sepanjang jalan.

Sebab, pakaian ajaib itu tak kelihatan

Polisi dan tentara dengan ketat

oleh siapa pun juga!

menjaga keamanan. Orang-orang
berjejal-jejal ingin meilihat kaisar

Tiba-tiba pawai besar melewati seorang

berpakaian ajaib.

anak kecil.

Kaisar berjalan kaki, supaya tampak

Anak kecil itu berteriak keras kepada

megah dan mempesonakan.

ayahnya, “Ayah, ayah, lihat itu, kaisar tak
berpakaian sama sekali! Ayah, mengapa

“Hanya orang pandai yang dapat melihat
pakaian

ajaib.

Hanya

orang

kaisar berjalan telanjang???!”

yang

menjalankan kewajibannya, yang dapat

Orang-orang

yang

melihat pakaian kaisar,” kata kedua

tertawa terbahak-bahak.

mendengarnya

penipu.
Sekarang semua orang berteriak, “Hidup
Kaisar berjalan dengan megahnya.

kaisar telanjang!”

Orang-orang yang melihatnya berteriak-

Teriak dan sorak rakyat lebih hebat lagi.

teriak, “Mengagumkan! Hidup kaisar!
Kaisar berkeringat dingin. Tapi kaisar

Sungguh indah pakaian kaisar!”

berkata dalam hati, “Itu pasti orang-orang
gemuruh

bodoh yang tak menjalankan kewajiban

memekikkan telinga. Tak seorang pun

dengan baik. Pawai ini harus selesai

mau dikatakan bodoh. Tak seorang pun

dengan berhasil.”

Mereka

ingin

bersorak-sorak

ketahuan

tak

menjalankan

kewajiban dengan baik.

Dan kaisar berjalan dengan lebih megah
lagi. Akhirnya kaisar sadar bahwa ia kena

Pawai besar berjalan terus. Semua orang

tipu. Sejak itu ia tidak lagi tergila-gila

memang kagum dan tercengang. Semua

dengan pakaian baru.

orang sungguh tertarik dan terpesona,
melihat kaisar berpakaian ajaib.

52 MKS Edisi Februari 2016

Cerita dari HC Anderson

Kolom Techno

M

anfaat

Air

Putih Untuk

menghilangkan haus pada saat siang

kesehatan memang sangat

atau malam hari. Namun lebih dari itu,

banyak,

manfaat

air

putih

dapat

air

putih

dapat

bertambah

digunakan untuk mengobati berbagai

banyak dan memberikan dampak yang

penyakit

positif terhadap kebugaran tubuh kita.

berbahaya

atau

mencegah

terjadinya penyakit yang tidak diinginkan.
Perlu diketahui tubuh kita terdiri lebih dari

Manfaat Air Putih

70% cairan yang mana kebutuhan akan

Manfaat air putih untuk tubuh manusia

cairan sangat tinggi. Manfaat air dalam

memang tidak perlu diragukan lagi,

tubuh kita tentu tidak dapat digantikan

berikut adalah beberapa manfaat air putih

oleh apapun. Cairan ini bisa kita dapatkan

yang secara tidak terduga memiliki peran

dengan mengkonsumsi air putih yang

vital terhadap keberlangsungan hidup

cukup. Air Putih merupakan minuman

manusia

yang paling sehat dan tidak berbahaya
karena dibutuhkan setiap hari oleh tubuh
kita untuk menjaga kesehatan.

Ini mungkin manfaat paling utama dari air

Manfaat Air Putih sangatlah banyak, jika
diuraikan satu per satu mungkin tidak
akan

ada

langsung

habisnya.
dirasakan

Manfaat
mungkin
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1. Penghilang dehidrasi dan haus

yang
hanya

putih

yaitu

penghilang

haus,

bisa

dibayangkan apa yang akan terjadi jika
kita tidak minum air putih? tentu akan
terjadi dehidrasi atau kekurangan cairan

yang akan menyebabkan tubuh lemas.

dirasakan tentu adalah lelah. Otot yang

Minum

akan

kekurangan air tidak akan dapat bekerja

menghilangkan dan mencegah terjadinya

optimal yang menyebabkan terjadinya

dehidrasi.

kelelahan.

banyak

air

putih

2. Menjaga keseimbangan cairan
dalam tubuh

5. Membantu mengeluarkan racun

Sekitar 60 % dari tubuh manusia terdiri

Bagaimana bisa kita berkeringat atau

dari

air

buang air kecil tanpa bantuan air?

keseimbangan

padahal kedua proses ini adalah salah

membantu

satu mekanisme tubuh dalam membantu

air.

Minum

cukup

akan mempertahankan
cairan

tubuh,

transportasi
mengatur

yang

nutrisi
suhu

dalam

tubuh,

tubuh,

menghilangkan racun. Air putih dapat

mencerna

membantu mengeluarkan cairan keringat

makanan, dan masih banyak lagi.
3. Mengontrol

kalori

yang mengurangi resiko batu ginjal dan
dan

infeksi saluran kemih.
6. Membuat kulit halus dan cerah

menurunkan berat badan
Upss Apa hubungan kalori, berat badan,

Minum air putih yang cukup dapat

dan minum air putih yang banyak

membantu

melembabkan

? Penelitian menemukan bahwa terdapat

membuatnya

terus

hubungan antara konsumsi air putih

bercahaya

dengan penurunan berat badan. Apa

tubuh dapat memiliki efek yang dapat

penyebabnya? coba laih minum air

menyebabkan

sebelum makan, air akan membantu

menyebabkan pori pori tersumbat dan

orang merasa kenyang, dan sebagai

akhirnya akan menyebabkan jerawat.

hasilnya

Konsumsi air ini dapat meningkatkan

mengkonsumsi

kalori

lebih

dan

segar,

halus. Racun

kulit

pengeluaran

kulit,
lembut,
dalam

meradang,

sedikit yang berdampak pada penurunan

proses

racun

melalui

berat badan.

keringat secara lancar yang akhirnya
dapat membuat kulit halus dan cerah

4. Meningkatkan energi
7. Menjaga fungsi ginjal
Apa

yang

terjadi

jika

anda

tidak

mengkonsumsi air yang cukup, terlebih
saat olahraga ? efek pertama yang

Pernah mendengar penyakit batu ginjal,
gagal ginjal? penyebab utamanya adalah
kekurangan cairan atau yang sering kita
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dengar dengan istilah kurang minum.
Perlu kita ketahui, ginjal memproses 200
liter darah setiap hari, menyaring keluar
limbah dan mengangkut urin ke kandung
kemih. Namun, ginjal butuh cairan yang

11. Meningkatkan Fungsi Otak
Minum air putih minimal 2 litter satu hari
dapat meningkatkan fungsi otak, air akan
membantu

meningkatkan

konsentrasi

dan kelancaran sistem saraf di otak.

cukup untuk membersihkan apa yang
tidak dibutuhkan dalam tubuh, air putih
adalah kunci/senjata utamanya.

12. Mencegah dan obat demam
Anda

8. Meningkatkan produktifitas

pernah

pengalaman

demam?

saya

sendiri

nah

dari

jika

saya

demam sangat jarang pergi ke dokter,
Minum segelas air putih dapat membantu
meningkatkan fokus dan mengembalikan
tenaga (menrefresh tubuh) agar kembali
dapat bekerja secara normal dan tinggi.
9. Mencegah penuaan dini

yang saya lakukan adalah meminum air
putih yang banyak secara rutin. Perjam
usahakan minum air putih beberapa
gelas, hal ini akan membuat kita sering
buang air kecil dan dalam 1 dua hari

Sudah menjadi rahasia umum bahwa
manfaat minum air putih adalah untuk
mencegah penuaan dini. Minum air putih
yang banyak dapat mengeluarkan racun
dalam tubuh yang dapat mengencangkan

demam pun turun (pengalaman saya).
13. Melawan beberapa penyakit
Sariawan,

panas

dalam,

sakit

tenggorokan adalah beberapa penyakit
yang dapat kita bantu

kulit mengecilkan pori pori dan akan
berdampak pada penuaan dini. Tidak
heran bahwa rahasia awet muda para

14. Meningkatkan sistem peredaran
darah

selebritis Indonesia ataupun dunia adalah

Air dapat membantu meningkatkan dan

minum air putih secara teratur dan cukup.

mempelancar sistem peredaran darah
manusia. Konsumsi air akan membantu

10. Mengembalikan mood

dalam proses transportasi dalam tubuh
Sedang stress atau tidak mood terhadap

manusia.

pekerjaan, masalah rumah tangga, atau
dengan teman? cobalah minum segelas

15. Mengobati

air putih yang dapat membantu anda

migrain

mengembalikan

mood

dan

kembali

segar.
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sakit

kepala

dan

Jika anda mengalami sakit kepala atau
migrain,

hal

pertama

yang

dapat

anda lakukan

untuk

mendapatkan

REVERSE OSMOSIS (R.O)

bantuan adalah minum banyak air. Sakit
kepala dan migrain sering disebabkan
oleh dehidrasi atau kekurangan cairan
dalam

tubuh.

Dalam

studi

yang

dipublikasikan dalam European Journal
of Neurology, peneliti menemukan bahwa
peningkatan

asupan

air

membantu

mengurangi jumlah dan intensitas sakit

R.O adalah proses purifikasi air yang
pada

prakteknya

digunakan

untuk

menghilangkan kadar garam air laut. R.O
memberikan tekanan untuk membalik
aliran alami air, memaksa air untuk
bergerak dari konsentrasi lemah ke
konsentrasi

lebih

kuat.

Membran

setengah pori menyerap, membiarkan air

kepala pada peserta penelitian.

untuk

melewatinya,

tapi

memblok

molekul-molekul garam yang lebih besar.
Hasil akhirnya adalah air tanpa garam.
Proses R.O efektif membersihkan air dari
garam yang pada akhirnya menyediakan
air bebas mineral. Yakni air yang biasa
digunakan

pada

tempat-tempat

penyucian foto atau pun percetakan. Air
dari R.O biasanya juga untuk mengisi
Banyaknya produk-produk baru yang
beredar dipasaran sering kali membuat
Anda bingung memilih produk yang
paling cocok. Tak terkecuali dengan air
minum dalam kemasan. Begitu banyak
macamnya disertai dengan proses yang
berbeda-beda plus trik-trik salesman
dalam

menjual

membingungkan

produk
Anda.

semakin

dibawah

ini

adalah sedikit informasi yang mungkin

batere mobil. Dapat menyaring bakteria
dan

organisme

yang

menyebabkan

penyakit (Pathogen). Tetapi, walaupun
pori-pori di membran dapat memblok
molekul berstruktur besar seperti garam,
namun bahan kimia yang lebih bahaya
seperti pastisida, herbisida, klorin, ( yang
mempunyai molekul-molekul lebih kecil
dari air) masih dapat melewati pori-pori
tersebut.

Anda perlukan dalam memilih air minum
yang paling sesuai dengan kebutuhan

Kelemahan R.O sebagai metode untuk

Anda.

purifikasi air menghilangkan mineralmineral alami dalam air yang justru
menyehatkan. Mineral-mineral tersebut
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tidak hanya memberi rasa segar, tetapi
juga sangat membantu fungsi vital tubuh.
Air, jika tanpa adanya mineral, pada
dasarnya

sangat

tidak

baik

untuk

tubuh. Air tanpa mineral bersifat lebih
asam, hal-hal ini dapat menyebabkan
kroposnya tulang dan gigi Anda.
DESTILASI
Proses Destilasi menggunakan

sumber

panas untuk menguapkan air. Tujuan
dari Destilasi memisahkan

air

Air oksigen atau heksagonal dengan

murni dari kontaminan dengan titik didih

berbagai merek telah mang-klaim bahwa

lebih tinggi dari air. Destilasi, mirip

kandungan

dengan R.O menyediakan air bebas

mereka adalah kanduganya paling besar

mineral untuk digunakan dilaboratium

kandungannya dengan komposisi 10 kali

sains

percatakan.

lipat dibanding air biasa. Benarkah ?

Destilasi membuang logam berat seperti

banyak iklan mengatakan tubuh dapat

timbal, arsenic, dan mercuri. Meskipun

menyerap ekstra oksigen dalam air. Yang

Destilasi dapat membuang mineral dan

menimbulkan

bakteri,

bisa

memeperpendek waktu istirahat, dan

menghilangkan klorin, atau VOC (volatile

menjernihkan otak dan pikiran. Human

Organic Chemicals) yang mempunyai titik

Performance Reserch Lab di University of

didih dari air.

Wisconsin, La Crosse telah mengadakan

atau

keperluan

tetapi

tetap

mlekul

OKSIGEN YANG DAPAT DIMINUM

tidak

TENTANG AIR ISI ULANG
Kebanyakan air isi ulang adalah air
Destilasi yang mengeosongkan semua
manfaat air bagi tubuh (penghilangan

oksigen

dalam

meningkatnya

produk

stamina,

riset untuk membuktikan klaim-klaim dari
berbagai merk air oksigen. Berikut hasil
penelitian tersebut :
A. RISET

mineral dan zat-zat yang berguna bagi

Dipimpin oleh John Porcari, PhD, tim riset

tubuh). Dan lagi, ada sebagian depot air

terdiri dari 12 pria dan wanita sehat umur

isi ulang yang langsung memakai air

18-25 tahun. Dibagi dalam dua kelompok,

ledeng untuk pengisian air galon.

peserta secara acak diberi air minum
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biasa atau air oksigen, setelah minum,

oksigen yang 3 x lebih rendah dari air

peserta dipersilahkan duduk selama 5

minum biasa.

menit

dengan

mengamati

para

detak

darah, blood

peneliti

jantung,

lactate,

yang
tekana

dan konsumsi

oksigen. Berikutnya melakukan multi –
stage

VoO2

max

test

diata

treadmill. Diakhir tes, peserta di ukur
detak jantung, tekan darah, rating of
perceived exertion (RPE) dan konsumsi
oksigen (VoO2). Blood Lactate juga
diukur pada waktu-waktu penting atau
tertentu

sepanjang

tes

berlangsung.

Seminggu kemudian, peserta kembali ke
laboratorium dan menjalani tes yang
sama dengan meminum air minum yang
sebaliknya.

logika rasional yang menyarankan bahwa
meminum

air

oksigen

dapat

meningkatkan kadar oksigen pada tubuh.
“kesimpulannya adalah air oksigen
tidak

lebih

biasa” kata

berkhasiat
pimpinan

dari

peneliti

PhD. “mekanisme

Porcari
tidak

disana

untuk

air
John

fisiologi

mendapatkan

ekstra oksigen dari air itu. Maka tidak
ada jalan fisik bahwa produk ini dapat
meningkatkan kadar oksigen dalam

Porcari juga mengatakan bahwa air

Dari hasil tes peneliti menemukan bahwa
maminum air oksigen tidak menimbulkan
dampak apa-apa bagi peserta, tes kedua
dilakukan langsung setelah test pertama
untuk menyelidiki apakah air oksigen
adapat memperpendek waktu istirahat.
Ternyata, level oksigen dalam darah tidak
meningkat

meningkat

Saat ini tidak ada penjelasan ilmiah tau

darah”.

B. HASIL

dapat

C. KESIMPULAN

atau

secara

tidak

cukup

dapat
untuk

mempengaruhi pengiriman oksigen ke
jaringan tubuh. Peneliti juga melakukan
dissolved oxygen analysis untuk 2 merek
air oksigen. Hasil tes membuktikan
bahwa kedua merek memiliki kandungan
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oksigen harus melalui usus, sedangkan
agar oksigen dapat diserap oleh tubuh
haruslah melalui urat darah halus. “tidak
ada

perbedaan

antara

air

oksigen

dengan air biasa. Mereka bisa saja
memompa ribuan mililiter oksigen dalam
air, tetapi tidak ada mekanisme fisiologi
untuk

dapat

mendapatkan

oksigen

tersebut kedalam aliran darah.
PENDAHULUAN
Air merupakan salah satu sumber
daya alam yang sangat penting bagi
kehidupan

manusia

didunia

ini.

Air

digunakan untuk memenuhi kebutuhan

hidup

sehari-hari

disegala

aspek

berbahaya

dan

lain-lain.

Dengan

misalnya pada pertanian dan industri.

kenyataan yang demikian diperlukan

Dengan demikian keberadaan air dalam

pengolahan air yang tercemar hingga

kehidupan perlu di jaga dan dilestarikan

layak digunakan untuk kehidupan sehari-

untuk kelangsungan kehidupan manusia

hari.

itu sendiri. Air memiliki peranan yang

Ada

beragam

cara

untuk

sangat penting bagi kelangsungan hidup

memecahkan masalah pengolahan air

manusia

tidaklah

yang tercemar, salah satunya dengan

mungkin ada kehidupan. Akan tetapi

aplikasi Teknologi yang tepat guna,

tidak semua orang dapat berpikir dengan

bagaimana

bijak dalam menggunakan dan mengolah

dengan kualitas baik, menguntungkan

air untuk kehidupannya. Menjadi sangat

dan mudah untuk digunakan. Teknologi

ironis

yang

karena

bagi

tanpa

negara

air

Indonesia

yang

mendapatkan

dapat

air

bersih

digunakan

meliputi

memiliki sumber daya air yang berlimpah,

pengolahan air yang dilakukan dengan

namun disisi lain masih terdapat suatu

pengolahan

secara

kelompok

pengolahan

kimia

masyarakat

mendapatkan

air

sangat

bersih

sulit

sedangkan

desinfeksi

fisik

(filtrasi),

(adsorbsi)

menggunakan

serta
UV.

segelintir kelompok masyarakat lainnya

Perusahaan air minum Aqua merupakan

dengan

salah satu perusahaan air minum mineral

sangat

mudah

untuk

menghambur-hamburkan air.

sangat

yang terbesar saat ini di Indonesia yang

Kebutuhan akan air menjadi

menyediakan air minum mineral bagi

penting

masyarakat.

jika

tidak

diimbangi

Perusahaan

ini

dengan kesadaran untuk melestarikan

berhasil

air, sehingga banyak sumber air yang

mengembangkan suatu proses teknologi

tercemar oleh perbuatan manusia itu

pengolahan air bersih yang layak untuk

sendiri.

digunakan

Orang-orang

yang

tidak

menemukan

telah

untuk

memenuhi

dan

segala

bertanggungjawab telah membuat air

kebutuhan sehari-hari. Dapat dikatakan

menjadi kotor, seperti membuang samah

bahwa perusahaan Aqua sebagai salah

ke tepian sungai yang menyebabkan

satu agent of technology and social

aliran

dan

control yang mempunyai tanggungjawab

akhirnya menjadi banjir pada musim

untuk menyediakan air bersih yang layak.

hujan, membuang limbah pabrik ke

Masalah

air

sungai yang mengakibatkan air sungai

masalah

yang

menjadi tercemar oleh bahan-bahan

dengan segera dan perusahaan Aqua

sungai

menjadi

sumbat
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bersih

sudah

membutuhkan

menjadi
solusi

telah memperoleh solusi dari masalah ini.2.

Teknologinya

terus

berubah

dalam

Sejak berdiri menjadi perusahaan yang

tingkat yang lebih cepat dibandingkan

menyediakan air bersih atau minum Aqua

dengan teknologi pada industri lain.

telah

memiliki

komitmen

untuk3.

menyediakan air bersih atau minum bagi4.

Bersaing dengan teknologi inovasi
Memiliki alokasi dana pengeluaran

masyarakat di Indonesia. Perusahaan

yang

Aqua

pengembangan

mengambil

air

bersih

secara

langsung dari sumber mata air. Mata air5.

tinggi

Memiliki

untuk

penelitian

potensi

dan

menggunakan

adalah tempat pemunculan sumber air

teknologi untuk pertumbuhan yang pesat,

tanah

dan keberlangsungan hidupnya (survival)

yang

dapat

disebabkan

oleh

topografi, gradien hidrolik atau struktur

terancam

geologi. Sumber air yang didapat dari

pesaingnnya.

mata air sudah jernih dan memenuhi

oleh

Dengan

persyaratan untuk menjadi air minum,

teknologi

dalam

tidak perlu diolah lagi sebagaimana air

kemasan

sangat

tercemar

keberlangsungan

(kotor),

cukup

diberikan

gas chloratau

kaporit

sebagai desinfektan di
penampungan,

dan

dapat

mengingat

air

masuknya

teknologi

demikian

peranan

industri

air

dibutuhkan

minum
untuk

suatu

perusahaan

minum

merupakan

bak

kebutuhan dasar dari manusia yang tidak

langsung

dapat digantikan. Untuk dapat terus

didistribusikan ke pengguna. Teknologi

mengembangkan

yang digunakan oleh Aqua adalah High

perusahaannya

Technology, teknologi ini mengacu pada

dengang beberapa peneliti dari dalam

teknologi

yang

dan luar negeri. Misalnya, Inovasi tutup

macam

galon AQUA menggunakan teknologi

tertentu.

tinggi Double Injection dari Jerman, yang

Perusahaan Aqua dapat dikatakan telah

merupakan satu-satunya inovasi untuk

mengadopsi teknologi ini dikarenakan

kategori makanan dan minuman di dunia.

maju

dimanfaatkan
industri

atau

oleh

dengan

canggih

berbagai
ciori-ciri

teknologi
Aqua

pada

bekerjasama

Aqua telah memenuhi syarat. Adapun
syarat-syarat tersebut antara lain:
1.

Memperkerjakan

orang-orang

yang

II.

PEMBAHASAN

berpendidikan tinggi; sebagian besar

Air minum merupakan air yang

karyawan adalah scientist dan engineers

dapat langsung dikonsumsi oleh manusia
tanpa menimbulkan efek samping yang
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berbahaya, mengandung jumlah mineral

yang mencukupi, tidak berbau, tidak



berwarna dan tidak berasa (tawar). Air

kimia beracun

minum yang biasa kita gunakan adalah



air minum yang berasal dari air tanah,

dan ion-ion logam

mata air, dan air permukaan yang selama



Kesadahan rendah

dalam proses perjalanan menembus



Tidak mengandung bahan

lapisan-lapisan tanah sehingga terjadi

organik

filtrasi atau penyaringan partikel-partikel

3.

Persyaratan mikrobioligis

yang tersuspensi di dalamnya. Air dalam



Tidak mengandung bakteri

tanah

pathogen

mengandung

banyak

bakteri



jika dibandingkan dengan air permukaan

non pathogen

karena air tanah mempunyai kontak

4.

dengan

kontaminandi

tanah. Dengan kata lain kualitas air tanah

seperti

umumnya

Syarat

lebih

baik

dibandingkan

Tidak mengandung baklteri

Persyaratan radio aktif

Persyaratan mutu air minum juga

kontaminan yang mungkin mencemari air

dengan air permukaan. Air minum yang

atur

dalam

Mutu

Kriteria

syarat

air

minum,

kimia,

o

Uji

radio

aktif.

1

Keadaan:

dan

Persyaratan-persyaratan

tersebut

diuraikan sebagai berikut:
Persyaratan fisik air minum, yang dapat
di

rasakan

melalui

Air

Minum

Dalam

Satuan

Persyarat
an

a.

Bau

-

Tidak

b.

Rasa

-

berbau

c.

Warna

Unit

Normal

Pt.Co

Maks 5

-

6,5-8,5

penciuman,

penglihatan dan indra perasa;

01-3553-1996,

Kemasan Menurut SNI
N

fisik

SNI

dalam tabel berikut:

layak untuk dikonsumsi harus memenuhi

mikrobiologis

2.

Tdk mengandung garam

patogen dalam jumlah yang relatif kecil

langsung

1.

Tdk mengandung bahan

2

pH

·

Air harus jernih tidak keruh

3

Kekeruhan NTU

Maks 5

·

Tidak berwarna

4

Kesadaha

Mg/L

Maks 150

·

Rasanya tawar

n sebagai

·

Temperature normal (20-26 Oc)

CaCO3

·

Tidak mengandung padatan

Zat padat Mg/L

Maks 500

Persyaratan kimia, antara lain:


PH netral
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5

terlarut

6

Nitrat

Mg/L

Maks 1,0

b.

Organik
c.

angka

8

d.
Mg/L

(Hg)

Maks 45

Cemaran

NO3

8

Arsen (As)

Maks

1

Cemaran

0,005

9

mikroba

Mg/L

NO2
Ammonia

a.
Mg/L

Maks 0,15

(NH4)
1

Sulfat

Mg/L

b.

Maks 200

0
1

Khlorida

1

(C1)

1

Flourida

2

(F)

1

Sianida

3

(CN)

1

Besi (Fe)

Mg/L

Maks 250
c.

Mg/L

Mg/L

d.

Maks 0,05

Mg/L

Koloni/m

Maks 1,0

L

x102

lempeng

Koloni/m

Maks

total awal

L

1,0x103

APM/10

<2

lempeng

0mL

Nol

total akhir

Koloni/m

Negatif/10

L

0ml

-

Negatif/10

-

0ml

Angka

Angka

Bakteribe

Clotridiu

perfringes

Maks 0,3

1

Mangan

5

(Mn)

1

Khlor

6

bebas

1

Cemaran

7

logam

Mg/L

Maks

berat:

Mg/L

0,005

Mg/L

Maks 0,5

Mg/L

Maks

(Pb)

Maks 0,05

m

e.

Timbal

Mg/L

ntuk coli

Maks 1

4

a.

Raksa

1

sebagai

9

Kadmium

sebagai

Nitrat

0,001

(Cd)

KMnO4
Nitrat

Maks

(Cu)

sebagai

7

Tembaga

Mg/L

Salmonell
a

Maks 0,05

Sumber: Standar Nasional Indonesia,
Mg/L

SNI 01-3553-199

Maks 0,1

Kriteria dan standar kualitas air

0,005
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didasarkan atas :
a)

Kesehatan : logam dan logam berat,
anorganik (nitrit), zat organic

b)

Estetika : bau, rasa, warna

c)

Teknis : the best technology available
atau best practical technology

d)

Toksisitas : efek racun

e)

Polusi

:



mencegah

seperti

senyawa

aktif

pembentukan pestisida dll

teremisinya

Kualitas

biologi:

indikator

pencemaran air oleh aktivitas domestik,
contoh : bakteri escherici coli

pencemar ke lingkungan
f)

npn-karsigen),



Ekonomi : kerugian-kerugian ekonomi

Kualitas radioaktif: bebasdari zat

radioaktif
C.

Syarat Sumber Air:

Standar air minum di Indonesia

Kuantitas: jumlah

menerapkan sumber air minum (air baku)·

Kualitas: mutu

dan air minum sehingga tidak akan·

Kontinuitas: ketersediaan air

menimbulkan dampak negatif terhadap
kesehatan manusia. Standar sumber air
minum (air baku) PP 82/2001. Standar air1)
minum: Keputusan Menkes No. 907/2002
A.

Kriteria air minum:

2)

Sumber-Sumber Air :
Air hujan; Kurang mineral, Tergantung
musim
Air tanah; Dangkal: kuantitas terbatas,



Kualitas: memenuhi persyaratan

kualitas

agar

berfungsi

kontinuitas tergantung infiltrasi, Dalam:

secara

baik

dalam

tergantung

air

permukaan,

penggunanya

kuantitas relatif cukup, kualitas cukup



baik, namun kontinuitas tidak terjamin

Kuantitas: memenuhi kebutuhan

agar jumlahnya cukup sesuai kebutuhan3)


Kontinuitas

:

tersedia

dan

terjangkau setiap saat
B.

Kualitas:


bagus, kontinuitas belum tentu terjamin

4)

Air permukaan:

5)

Sungai: kuantitas dapat diandalkan,

Kualitas fisik: bau, rasa, warna,

suhu dan kekeruhan

namun

Kualitas kimiawi:



Anorganik:

ditoleransi
tertentu,

6)
hingga7)

sedang-buruk,

Danau
Laut: membutuhkan teknologi tinggi

terutama

dampaknya terhadap kesehatan. Contoh

Proses Pengolahan Air Minum (Aqua)

maksimum konsentrasi Cu = 1 mg/l, Zn =
5 mg/l


kualitasnya

kontinuitas membutuhkan studi hidrologi



batas-batas

Mata air: kuantitas kecil, kualitas relatif

Kepedulian pihak AQUA pada
pelanggannya,

Organik: dibatasi karena dapat

bersifat toksik (baik karsinogen, maupun
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cara

diwujudkan

senantiasa

menjaga

dengan
kualitas

produk. Beberapa kebijakan penting yang

dilakukan oleh

fihak Industri AQUAc)

sehubungan dengan program ini adalah:
1.

AQUA

sangat

kemurniand)

Pemeliharaan lingkungan disekeliling
sumber pipa air dalam tanah untuk

kontrol kualitas produk di pasar. Metode

menghindari kontaminasi.

AQUA

yang

dikenale)

Menciptakan

sebagai hydro pro system, berfungsi

perlindungan

menjaga kemurnian setiap tetes AQUA.

kontaminasi)

Mata air pegunungan yang menjadif)

kolam

tertutup

(menghindari

untuk
resiko

Mengadakan uji setiap jamnya untuk

sumber air AQUA, senantiasa dijaga agar

kandungan

bebas dari kontaminasi. Pengawasan

kejernihan dan keseimbangan mineral.

ketat dilakukan secara berkala setiapg)

3.

kondisi yang berbeda selama 2 tahun

produk sejak dari sumber air, hingga

pengolahan

2.

menjaga

Penelitian serta pemeriksaan efek dari

pH

Mengadakan

balance,

kebersihan,

pemeriksaan

radiologi

hari, agar kualitas sumber air tetap

setiap 4 tahun sekali (untuk kandungan

terjaga.

radioaktif)

Teknologi

yang

diterapkan

AQUA

adalah sistem in line process. Sistem ini

Proses

menerapkan prosedur otomatis, mulai

Kemasan Aqua

Pengolahan

Air

Minum

dari pembuatan botol, yang langsung1.

Pre-filter 5 micron dipergunakan untuk

diisi, ditutup, diberi label, disegel dan

memfilter partikel yang ada sampai

dipaket secara bersamaan. Proses ini

ukuran 5 micron.

dilakukan dalam ruangan steril tanpa2.
sentuhan

tangan

manusia

dan

Kemudian filter 1 micron dipergunakan
untuk

merupakan yang pertama di Indonesia

berukuran

dan hingga kini merupakan satu-satunya

(parasit)

memfilter

partikel

yang

sampai dengan 1 micron

proses yang diimplementasikan oleh3.

Ozone: untuk menghilangkan bakteri

industri air minum dalam kemasan.

Mengambil sample per jam dari langkah

4.

nomor 9,10 and 11 untuk mengukur
Sumber Mata Air
a)

PH balance, kebersihan, kejernihan dan

Pemilihan lokasi untuk mata air yang
mengalir

dengan

sendirinya

dan5.

berlokasi jauh dari perumahan.
b)

Uji

untuk

memeriksa

polusi

kontaminasi,
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keseimbangan mineral.
Melakukan uji Coliform pada sumber air
setiap harinya

dan6.

Melakukan tes Coliform mingguan pada
produk akhir

7.

8.

Melakukan pemeriksaan kimiawi dan

pengawasan ketat dan sesuai dengan

fisikal menyeluruh setiap bulannya pada

Standar Manufaktur yang baik meski

produk akhir.

Indonesia kaya akan sumber mata air,

Melakukan pemeriksaan tahunan untuk
logam berat dalam produk akhir.

9.

sumber bahan baku untuk air minum

Apabila pemeriksaan setiap jamnya
untuk

Ozon,

pH,

namun tidak semuanya layak menjadi

dan

keras untuk mencari sejumlah sumber air

kejernihan air diluar standar, lini produksi

terbaik di seluruh Indonesia, bukanlah

akan

main-main.

dihentikan

kebersihan

AQUA. Karenanya bagi AQUA, kerja

dan

produk

akan

dikeluarkan dan akan diperiksa apakah
produk aman untuk dikonsumsi atau
tidak.

Purna Jual

16. Dua botol dari setiap produksi akan

10. Operator mempergunakan pakaian yang

disimpan selama 2 tahun dan akan

terbuat dari ‘parachute material’ dan

dipergunakan

sarung tangan yang dipergunakan diberi

mendata kualitas.

desinfektan setiap 15 menit.

sebagai sample untuk

17. Setelah 2 tahun (ketika masa berlaku

11. Botol dan gelas diproduksi dari palet
plastik hingga menjadi kemasan botol

habis) AQUA akan memeriksa stabilitas
produk sebelum membuangnya

dan gelas didalam pabrik yang sama dan18. Setiap gelas/botol/galon memiliki kode
hanya sesaat sebelum botol diisi dengan

kadaluarsa dan tanggal produksi yang

air, hal ini meminimalisir kontak manusia

sudah dicetak, sehingga dapat dilacak

untuk memastikan derajat kebersihan

pada tahun, bulan dan tanggal, waktu,

yang tinggi.

lokasi dan kru produksi.

12. Semua air botolan diperiksa untuk19. Melakukan

monitoring

dan

inspeksi

melihat bila ada cacat di tutup dan lapisan

reguler terhadap produk yang ada di

pelindung.

pasar.

13. Semua
diperiksa

material

yang

dan

disetujui

dipergunakan
oleh

BTC

(Beverage Technology Centre) Danone.
14. Dukungan teknis dari bottling line oleh
BTC

(Beverage

Technology

Centre)

Danone

akhir

berada

dibawah
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atas

kualitas

menjadi bagian yang sangat penting bagi
perusahaan Aqua yang telah memiliki
laboratorium

15. Keseluruhan proses dari sumber hingga
produk

Pengendalian

modern

untuk

menguji

produknya dan staf peneliti yang tinggal
di

dalam

perusahaan

yang

akan

memudah untuk melakukan penelitian,

Indonesia di sebagian daerah Asia-

ahli mikrobiologi, dan ahli kimia. Untuk

Pasifik. Usaha-usaha yang dilakukan

dapat menyesuaikan dengan standar air

oelh perusahaan Aqua untuk membuat

minum kemasan perusahaan Aqua telah

variasi dengan memperkenalkan Lipton

di akui oleh PBB, Badan Pengawas

Ice Tea yang menjauh dari air minum

Makanan dan Obat-Obatan Amerika,

kemasan,

Agen Perlindungan Lingkungan Amerika

dikuasai perusahaan Aqua

dan Asosiasi Air Kemasan Internasional.

persaingan langsung dalam industri soft

Perusahaan Aqua memiliki penelitian

drink yang

yang

saingan seperti Coca Cola dan minuman

sangat

aktif

dalam

pengembangan

usaha

bahan-bahan

ceruk

pasar

didominasi

yang
,terhadap

oleh

bebagai

teh dalam kemasan botol.

pengemasan dan metode yang baru
untuk

menarik

minat

konsumen.

Kesimpulan

Penggunaan teknologi yang canggih

Air memiliki peranan yang sangat

menjadi perusahaan ini mampu bersaing

penting

bagi

karena pengemasan air minum kemasan

manusia

karena

mewakili antara 40% dan 70% dari biaya

mungkin ada kehidupan. Kebutuhan akan

produksi dan tergantung dari jenis produk

air menjadi sangat penting jika tidak

yang diproduksi.

diimbangi

Rahasia

keberhasilan

dari

perusahaan ini adalah kemampuanya

kebutuhan

hidup

air

tidaklah

kesadaran

air,

untuk

sehingga

banyak

sumber air yang tercemar.
Perusahaan

Aqua

berhasil

mem-

menemukan dan mengembangkan suatu

booming atas air minum dalam kemasan

proses teknologi pengolahan air bersih

di Indonesia dan mampu memenuhi

yang

kebutuhan tersebut. Berdasakan per

memenuhi segala kebutuhan sehari-hari.

kapita,

Perusahaan

masyarakat

yang

tanpa

dengan

melestarikan

untuk tumbuh dengan cepat dalam
menciptakan

kelangsungan

Indonesia

layak

untuk

digunakan

Aqua

sebagai

untuk

salah

mengkonsumsi kurang dari satu liter air

satuagent of technology and social

minum dalam kemasan setiap tahunnya.

control yang mempunyai tanggungjawab

Ha Ini dapat dibandingkan dengan 40 liter

untuk menyediakan air bersih yang

per tahun di antara orang-orang Amerika

layak. Air

dan 60 liter per tahun untuk orang-orang

dikonsumsi harus memenuhi syarat fisik

Eropa. Terlihat masih ada banyak ruang

air minum, kimia, mikrobiologis dan radio

untuk tumbuh dan berkembang, baik di

66 MKS Edisi Februari 2016

minum

yang

layak

untuk

aktif. Sumber mata air dari perusahaan

5).

Aqua;

menghindari kontaminasi,

1). Pemilihan lokasi untuk mata air yang

6). Menciptakan kolam tertutup untuk

mengalir

perlindungan (menghindari resiko

dengan

sendirinya

dan

Pipa

air

dalam

tanah

untuk

berlokasi jauh dari perumahan,

kontaminasi),

2). Uji untuk memeriksa polusi dan

7). Mengadakan uji setiap jamnya untuk

kontaminasi,

kandungan

3). Penelitian serta pemeriksaan efek dari

kejernihan dan keseimbangan mineral,

kondisi yang berbeda selama 2 tahun,

8). Mengadakan pemeriksaan radiologi

4). Pemeliharaan lingkungan disekeliling

setiap 4 tahun sekali (untuk kandungan

sumber,

radioaktif).
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pH

balance,

kebersihan,

Dokumentasi

Hubungi mbak ita di
081.2306.33.464
u/registrasi
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Dokumentasi

 Pertanyaan:

bahwa semua kejadian yang menimpa

Saya punya usaha rumah makan turunan
dari orang tua, sudah 2 tahun saya

diri seseorang adalah sesuai dengan
program yang ada di pikirannya.

jalankan tetapi sepertinya kondisinya

Untuk

kasus

rumah

makin jelek, saya pergi ke orang pintar

sebenarnya kalau ibu mau belajar AMC

katanya ada yang tidak suka dengan

maka nanti pasti ketemu apa yang ada

keluarga saya lantas menutup rejeki,

dalam pikiran ibu yang membuat kondisi

menutup rumah makan saya, kalau

rumah

menurut pak firman kenapa ya yang

seperti sekarang. Memang kalau ibu

terjadi dengan usaha rumah makan saya

pergi orang-orang yang mengaku pintar

itu?

itu, pasti mereka mengatakan ada orang

Bu diana, purwakarta – 0877xxxxxx

lain yang menutup usaha ibu, ada orang

makannya

makan

makin

ibu,

memburuk

yang tidak suka dengan usaha ibu. Lalu
Jawab:

mereka

Bu diana, terima kasih sudah membaca

melakukan berbagai hal, berbagai ritual.

majalah

dan

Padahal sesungguhnya, tidak ada yang

menyempatkan bertanya kepada saya.

tidak suka dengan ibu, tidak ada yang

Apa yang terjadi dalam hidup seseorang

menutup

itu sepenuhnya karena orang itu sendiri.

seseorang itu tergantung dari dirinya

Kalau ibu mau membaca tulisan-tulisan,

sendiri. Rejeki seseorang itu sudah

lalu membaca majalah kekauatan sugesti

sesuai dengan pikiran ibu.

kekuatan

sugesti

ini,

semua edisi maka ibu pasti memahami
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mulai

rejeki

“merayu”

ibu.

ibu

Sebab

untuk

rejeki

Saran saya, ibu coba instropeksi diri. Ibu

apa yang harus diubah, maka ubahlah

melihat ke dalam diri. Jangan berpikiran

untuk mau mencintai uang.

jelek kepada siapapun, apalagi kepada

 Pertanyaan :

Tuhan. Sebab dengan berpikiran jelek
kepada orang lain justr membuat usaha

Mas firman, saya tidak kenal dengan mas

ibu semakin turun, maka lebih baik

firman, tidak pernah bertemu, tetapi saya

menyadari dulu bahwa kondisi seperti itu

senang sekali membaca semua artikel

karena diri ibu sendiri.

mas firman. Apalagi yang sudah dijadikan
satu di majalah kekuatan sugesti. Tulisan

Ibu bisa belajar AMC supaya saya bisa
membantu lebih banyak lagi

mas sudah mengubah pandangan hidup
saya, tulisan mas sudah mengubah saya

 Pertanyaan :

dan keluarga, saya pasti ikut AMC mas

Pak firman, apa yang utama harus diubah
dalam pikiran saya supaya bisa dapat
uang lebih banyak, beri saya jawaban

supaya lebih dalam tentang Pikiran. Saya
pernah

baca

banyak

orang

yang

mengaku pengajar pikiran, tetapi mas
firman saya nilai yang terbaik dan

yang sederhana pak.

konsisten, serta sudah terbukti. Mas,
Widarto @wi_darto

kalau ada orang yang membenci kita, apa

Jawab:

yang harus dilakukan ya?

Pertanyaan yang bagus pak, terima kasih

Slamet E, 0813xxxx

sudah bertanya ini. Dan terima kasih

Jawab:

sudah

membaca

majalah

kekuatan

sugesti ya pak. Oh ya, saya pernah
menulis tentang 3 kalimat sakti yang
membuat uang datang lebih banyak ke

Wah pak slamet, terima kasih atas
kesenangan

terhadap

tulisan-tulisan

saya. Bapak bisa sebarkan majalah ini ke

kita. Apa 3 kata itu, “I LOVE MONEY”.

teman-teman lain. Ketika ada orang yang

Bahasa indonesianya “Saya Cinta Uang”

membenci

Dalam kelas AMC, banyak orang yang
baru menyadari bahwa dirinya ternyata
tidak mau dengan uang, banyak orang

maka

biarkan

saja,bapak

sibuk saja memperbaiki diri. Sebab orang
itu membenci bapak, sebenarrnya karena
bapak yang menariknya hehe.

yang dalam pikirannya takut dengan

Bagi anda yang ingin berkonsultasi,

uang. Jadi kalau pak widarto bertanya

silahkan

kirimkan

email

pratamafirman@yahoo.com
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