
 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mas firman, sekarang saya sadar 

bahwa pemahaman saya selama ini 

membuat saya susah, saya belajar 

ilmu spiritual, belajar ilmu ikhlas, belajar 

hati dll itu, tetapi setelah kelas 3 hari ini 

semua itu rasanya keliru semua ya, 

makanya saya melihat kondisi ekonomi 

saya seperti ini, ternyata semua ilmu-ilmu 

masih dilevel rendah kalau saya 

bandingkan dengan platinum ini mas, 

benar-benar hakikat ini saya 3 hari 

digembleng” ungkapan peserta AMC 

kelas platinum selama 3 hari kemarin, 

sepasang suami istri ini memang pernah 

belajar ilmu tassawuf, ilmu ikhlas, pasrah 

dan sebagainya. Saya juga banyak 

belajar kepada suami istri ini, dan 

membuat saya semakin gemes melihat 

banyak “pembelajaran” itu yang terlihat 

benar tapi salah pemahamannya. 

Banyak ilmu yang diaku dibuat oleh 

banyak orang, banyak kelas yang dibuat 

oleh mereka yang menyebut dirinya 

trainer (untung saya bukan trainer hehe, 

peace), banyak artikel yang ditulis, 

banyak artikel yang beterbaran, banyak 

buku yang terbit, banyak padepokan 

yang berdiri, saya jadi gemes saja jika 

memiliki pemahaman yang keliru tapi 

malah menyebarkannya ke orang lain. 

Akhirnya terciptalah rantai 

kesalahpahaman yang terus menerus. 

“ 

Cara Tepat 

untuk 

Memahami 
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Yup, 

sumber 

belajar, 

sumber 

ilmu adalah 

kunci 

utama 

untuk 

memahami 

sebuah 

ilmu 

dengan 

benar. 

Seperti 

tadi, saat 

saya mengajar dikampus, saya bertanya 

tentang sistem telekomunikasi CDMA ke 

mereka, lalu dijawab dengan jawaban 

yang menurut mereka benar, lalu saya 

tanya “dari mana kamu rujukannya, dari 

mana sumbernya”, eh mereka jawabnya 

ngga tahu, bahkan ada yang jawab dari 

internet. Nah, rujukan yang seperti itu 

maka tentu memberikan pemahaman 

yang menyesatkan hehe, atau membuat 

mahasiswa ini salah memahami sesuatu. 

Nah, saat ini itulah yang terjadi. Banyak 

orang meniru dari dari bacaan luar, tapi 

salah menirunya, tidak dicerna secara 

utuh, tidak dipahami secara utuh, lalu 

langsung saja disampaikan ke orang lain. 

Akibatnya saya sering ketemu orang 

yang katanya sudah belajar kekuatan 

pikiran tapi salah dalam memahami, 

misalnya ketika mengatakan bukti 

kekuatan pikiran adalah berjalan di bara 

api, atau berjalan diatas pecahan kaca, 

atau lagi menjatuhkan telur di porselen 

tetapi tidak pecah dan sejenis 

pertunjukan-pertunjukan sulap lainnya. 

Itu semua kan hanya permainan saja. 

Seharusnya bukti dari seseorang sudah 

memahami kekuatan pikiran adalah dari 

kualitas hidupnya. 

Kualitas hidup yang baik menujukkan 

bahwa pikiran seseorang itu baik, ketika 

seseorang mengajarkan pengembangan 

diri, mengajarkan pikiran tetapi kualitas 

dirinya tidak baik, pendidikannya tidak 

baik, finansialnya tidak baik maka itu 

artinya anda bertemu dengan sumber 

yang salah. Karena kualitasnya tidak 
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baik, maka dibuatlah sesuatu yang 

seolah-olah dianggap kelebihan yang 

orang lain tidak bisa, misalnya seolah-

olah menterapi, seolah-olah 

menyembuhkan, seolah-olah bisa 

melihat sesuatu yang tidak terlihat. Maka 

cerdaslah mencari sumber ya, mencari 

sumber ilmu yang tepat, kalau 

sumbernya mengajarkan ilmu dengan 

susah maka pasti jadinya susah,  sumber 

ilmu yang benar adalah cara yang tepat 

untuk memahami sebuah ilmu dengan 

mudah dan benar. Ketika kita sudah 

menemukan sumber ilmu yang tepat 

maka pasti pemahaman ilmu kita menjadi 

benar dan bisa diterapkan dalam 

kehidupan. 

 

Kita butuh ilmu dalam menjalani hidup ini, 

tanpa ilmu maka kita tidak bisa mengatur 

hidup kita. Kita butuh ilmu untuk 

menggunakan hanpdhone kita, jika kita 

tidak tahu ilmunya maka kita tidak bisa 

menggunakan handphone dengan benar, 

ya kan?. Sama juga dengan diri kita, kita 

butuh ilmu untuk mengatur diri, dan untuk 

mengatur diri maka harus dimulai dengan 

mengenali diri, mengenali diri dengan 

sebenar-benarnya mengenali 

 

Majalah kekuatan sugesti hadir untuk 

memberikan pemahaman yang utuh 

tentang PIKIRAN, SUGESTI, HIPNOSIS, 

HIPNOTERAPI dan Istilah ilmu 

Pemberdayaan diri lainnya. Karena itu 

untuk lebih banyak lagi yang memahami 

utuh ilmu-ilmu tersebut maka anda boleh 

menyebarkan majalah kekuatan sugesti 

ini kepada teman-teman anda. Selamat 

membaca majalah kekuatan sugesti edisi 

maret 2016 dan saatnya anda menjadi 

pribadi yang cerdas dalam memahami 

sesuatu.
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adi pagi di kampus tempat saya 

mengajar ada sebuah kejadian 

menarik, ada seorang staf TU 

yang mengeluh tiba-tiba kepalanya sakit, 

kebetulan saya habis mengajar jam 

pertama, seperti biasa saya ke ruang 

dosen lewat ruang TU untuk minum. Eh, 

mbak L ini ngeluh sakit kepalanya, saya 

coba dekati sambil nanya, "kenapa 

mbak". Mbak L ini menjawab "sakit mas, 

seperti ada yang nusuk, sudah pergi ke 

alternatif tapi masih juga sakit". Saya 

kaget, "lha kok ke alternatif, kok gak ke 

dokter?". Mbak L ini  menjawab lagi 

"katanya seorang uztad, kepalaku ini 

dikerjain orang yang gak suka mas, jadi 

mana bisa ke dokter". "wah mbak ini, aq 

boleh bantu mbak?".  

  

Mbak L ini, sudah tahu siapa saya, 

kadang mbak L ini bertanya ke saya 

tentang masalah anak-anaknya. Saya 

lakukan sedikit "demo", sambil 

mengusap-ngusap kepalanya. Saya 

bisikkan, "mbak, sekarang mbak pikirkan 

hal-hal yang enak-enak aja, urusan 

hutang taruh dulu, urusan kerjaan ditaruh 

dulu, tarik napas yang dalam lalu 

lepaskan, saya usap kepala mbak ya, 

coba deh dirasakan usapan saya ini 

T 
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membuat mbak nyaman" . Ketika selesai 

membisikkan kalimat lainnya, langsung 

mbak L ini bilang, "enak mas, sudah 

hilang sakitnya". Saya pun tersenyum 

sambl bilang ke dia, "mbak sendiri yang 

buat nyaman, periksa ke dokter mbak biar 

tahu kenapa sakitnya, mumpung masih 

ringan. Saya ngajak ngobrol deh mbak L 

itu sudah bisa bercanda lagi. 

 

Apa yang saya lakukan ke mbak L ini 

hanyalah memberikan arahan, 

memberikan saran atau sugesti, kalau 

sugesti itu dilakukan maka pasti selesai 

masalahnya. Kadang, diri kita sendiri 

yang membuat sugesti-sugesti yang 

menakutkan. Sama ketika mbak L tadi 

menerima sugesti dari seorang uztad 

yang dia temui, mengatakan kalau "sakit 

kepalanya dikerjaian orang yang gak 

suka". Sugesti ini berbahaya, apa 

bahayanya? 

Pertama, mbak L ini pasti terus merasa 

sakit sebab dalam PIKIRAN mbak L ini 

sudah diisi dengan sugesti bahwa 

sakitnya dibuat oleh orang. Akhirnya mau 

pergi berobat ke dokter pasti tetap saja, 

sebab sudah ada sugesti seperti itu 

dalam PIKIRANnya. 

 

Kedua, mbak L ini pasti mulai berburuk 

sangka terhadap semua orang yang dia 

kenal, sebab menurut uztad tadi ada 

orang yang membuatnya. Nah, ini 

bahaya, membuat mbak L hatinya malah 

berburuksangka kepada orang-orang, 

padahal sakit kepalanya karena PIKIRAN 

dia sendiri. 

 

Kita sering menyalahkan pihak lain atas 

kejadian yang menimpa kita, padahal ya 

kejadian itu dari kita sumbernya. Ketika 

anda mungkin memiliki masalah yang 

sama dengan mbak L, lalu pergi ke 

pengobatan alternatif, anda diusap-usap 

dengan telur, atau diusap-usap dengan 

air yang katanya sudah berenergi 

(padahal semua air itu ada energinya), 

atau diusap-usap oleh tangan terapisnya 

yang katanya menggunakan energi. 

Ketika anda mengimani dan mengamini 

(ingat 2 syarat sugesti,iman dan amin), 
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setiap kalimat yang diucapkan oleh 

terapis-terapis itu maka ya anda 

merasakan kenyaman. Padahal kan anda 

sendiri yang melakukan sugesti itu. 

Sama saja, ketika anda mengambil 

segelas air mineral lalu sebelum anda 

minum, anda katakan dalam hati "Tuhan, 

jadikan air ini jadi bermanfaat dan 

memberikan kesehatan kepada 

tubuhku,", lalu anda minum dengan 

teratur air itu, pasti juga jadi sehat. Jadi 

sebenarnya yang membuat anda sehat 

itu adalah SUGESTI dari PIKIRAN anda 

sendiri. Karena ini, maka menjadi sebuah 

kebutuhan bagi anda untuk mempelajari 

cara mengenali,mengontrol dan 

memaksimalkan PIKIRAN seperti yang 

diterapkan dalam Alpha Mind Control 

(AMC) 
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udul artikel saya kali ini agak aneh 

ya, saya menyuruh anda untuk 

belajar ke anak kecil, bukannya 

suruh melihat atau meniru orang yang 

sudah sukses tetapi menyuruh untuk 

belajar ke anak kecil, kenapa saya 

menyuruh anda belajar dari anak kecil? 

ayo kita mulai pembelajaran ini dengan 

memposisikan seperti anak kecil yang 

selalu siap sedia menerima ketika 

didongengkan oleh orang 

tuanya, he.he.Bagi anda yang sudah 

memiliki anak kecil usia 4-5 tahun, atau 

sampai 7 tahun lah, itu usia dimana anak-

anak masih sangat lucu dan membuat 

kita sebagai orang tua selalu ingin 

bersamanya. benar kan?Coba perhatikan 

anak kecil seusia seperti itu, lihat tingkah 

J 

KEKUATAN DIRI 

Belajar Dari Anak Kecil 
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lakunya ya. Apa yang ada di pikiran anda 

ketika melihat tingkah polah anak-anak 

usia segitu? 

 

Tentu yang anda lihat adalah 

spontanitas, dimana anak-anak ketika dia 

ingin sesuatu maka dia cukup meminta 

kepada siapapun yang ada didekatnya, 

bahkan kalau ke orang tuanya dia 

meminta sambil menangis. Anak-anak 

tidak pernah berpikir, kapan waktunya 

meminta, kapan waktunya menangis, 

pernahkah anda melihat anak anda 

mengatur waktunya untuk 

menangis?disaat dia ingin menangis, 

maka langsung saja dia menangis. 

Perhatikan ya, anak kecil bertindak 

secara spontan, artinya tidak lagi 

mementingkan logika, tidak banyak 

berpikir. Jika secara ilmiahnya, maka 

anak kecil ini selalu bekerja 

menggunakan pikiran bawah sadarnya. 

Perlu kita tiru juga nih..lakukan spontan 

saja ya.. 

Lalu coba lihat lagi, anak kecil selalu 

mengkondisikan dirinya untuk selalu 

happy, selalu ceria, bahkan dengan 

berbagai benda yang ada ditanganya dia 

bisa happy, bisa bermain bisa bahagia, 

dengan apapun ya. Bahkan dengan 

semut-semut yang lewat pun anak-anak 

bisa bermain, yang awalnya nangis ketika 

kita berikan mainannya maka dia pun 

berhenti menangis karena kembali asik 

dengan dunianya. 

 

Cepat banget ya anak-anak ini happy, 

alias bahagianya cepat banget, artinya 

anak-anak membebaskan dunianya dari 

kekesalan, dari kebencian dan lebih 

memilih untuk tetap bahagia, untuk tetap 

ceria, benar kan? Kalau gitu, coba 

seandainya anda, setiap saat memilih 

untuk hanya melakukan kebaikan, untuk 

selalu ceria, untuk selalui bahagia. Itu kan 

dari sikap kita sendiri, kalau kita memilih 

susah ya tentu susah yang didapat, kalau 

memilih bahagia maka ya mendapatnya 

bahagia. Yuk, mulai saat ini memilih  
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untuk membuat happy dan membuat 

bahagia. 

 

Kalau anak anda sedang bahagia, 

sedang happy, apa perasaan anda 

sebagai orang tua?happy juga kan?mana 

mungkin kalau anak anda sedang happy, 

lalu andanya malah marah dan 

sedih?he.he.artinya benar dong kalau 

anak kecil memilih untuk happy dulu baru 

bisa membahagiakan happynya kepada 

orang lain. Nah, kalau begitu anda 

sebelum memberikan kebahagiaan 

kepada orang lain maka buatlah diri anda 

bahagia dulu. 

 

Apa lagi ya, oh ya, anak kecil senang 

betul bermain-main dengan imajinasinya. 

Ketika saya beberapa hari yang lalu 

bertemu dengan beberapa alumni AMC 

di sebuah hotel di Jakarta, ada anak kecil 

yang datang ke meja kami, lalu anak kecil 

ini menyapa salah satu alumni, “om 

sudah sarapan, yuk makan!”, dijawab lah 

sama alumni ini, “ya..yuk”, lalu anak kecil 

ini menyodorkan tangannya yang kosong 

tanpa isi sambil mengatakan “ini pizzanya 

om, dimakan yuk”, lalu diteruskan sambil 

makan sendiri ke dirinya, dengan seolah-

olah seperti makan. Dan tiba-tiba bilang 

lagi, “yaaa..sudah abis om 

pizzanya”.  Perhatian tingkah anak ini, 

mungkin anak anda pernah kan seperti 

itu, atau malah berbicara sendiri, saya 

bilang ke teman-teman alumni tadi, itu 

namanya “pizza virtual” he.he.Itu adalah 

hasil dari imajinasinya, kalaupun kita 

mengatakan pizzanya tidak ada, maka si 

anak akan tetap ngotot bahwa ada 

pizzanya. 

 

 

 

09 MKS Edisi Maret 2016 

https://firmanpratama.files.wordpress.com/2013/12/rahasia-anak-ajaib.jpg


Benar kata Einstein, bahwa IMAJINASI 

lebih penting dari PENGETAHUAN. Nah 

kalau begitu bebaskan imajinasi anda, 

karena Imajinasi tidak mengenal ruang 

waktu. Karena IMAJINASI memiliki 

POWER, di dalam workshop Alpha Mind 

Control saya mencoba membimbing 

anda dalam mengontrol IMAJINASI anda. 

Asik kan berada didunia anak kecil, 

penuh warna, penuh imajinasi, penuh 

kebahagiaan :) 
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anyak orang masih aneh 

mendengar istilah hipnotis, 

apalagi tentang rasanya 

dihipnotis. Padahal terhipnotis itu kondisi 

yang setiap hari semua orang alami. 

Anda pasti bertanya-tanya, tentang 

pernyataan saya ini. Kepada setiap klien 

yang bertemu saya untuk melakukan 

terapi konseling selalu saya jelaskan dulu 

apa itu terhipnotis. Kalau anda mau 

memahami dan membaca artikel ini 

semakin ke bawah, maka sekarang coba 

anda lepaskan dulu pemahaman anda 

tentang hipnotis itu seperti di TV, seperti 

acara-acara hiburan itu. Karena semua 

acara hipnotis di TV itu adalah untuk 

kepentina hiburan, untuk kepentingan 

rating dari sebuah acara dlam stasiun tv. 

Sehingga wajib dibuat se-Aneh mungkin 

dan se dramatis mungkin.  

Di blog ini, saya sudah banyak 

menuliskan tentang pemahaman yang 

mudah tentang Hipnotis. Yaitu ketika 

seseoang tergerak untuk melakukan 

sesuatu. Ya, apapun itu ketika seseorang 

mengalami perubahan pemikiran 

sehingga tergerak melakukan sesuatu 

maka itu tandanya anda sedang 

terhipnotis oleh seseorang atau oleh 

sesuatu hal. Contoh paling mudah 

adalah, ketika anda pergi ke sebuah 

B 

HIPNOSIS 

Seperti apa 

Rasanya 

Dihipnotis? 

-----------------

-----------------
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supermarket, tentu anda sudah memiliki 

daftar barang yang mau anda beli, yang 

mau anda belanja di dwaktu itu. Lalu tiba-

tiba anda melihat sebuah banner promo 

besar bertuliskan, diskon 50%+20%, 

anda pun tertarik dengan diskon ini, lalu 

anda membeli barang itu. Padahal tadi 

dari rumah anda sama sekali bukan pergi 

ke supermarket untuk tujuan membeli 

barang yang didiskon itu. Anda membeli 

karena "terhipnotis" dengan kata diskon 

itu. 

Ada perubahan pemikiran kan disitu, 

yang awalnya tidak berniat membeli, eh 

jadi membeli. Nah, itu berarti anda 

sedang terhipnotis. Apakah anda tidak 

sadar? Sadar kan. Ya memang 

terhipnotis itu sadar sesadarnya, kalau 

tidak sadar itu namanya PINGSAN hehe. 

Dalam istilah lain, kondisi perubahan 

pemikiran itu yang membuat seseorang 

tergerak melakukan sesuatu disebut 

dengan TRANCE. Banyak 

istilah yang dibuat oleh 

mereka2 yang mengaku 

praktisi hipnotis, trainer 

hipnotis dan terapis hipnotis, 

tujuannya agar anda 

sebagai orang awam, 

bingung dan penasaran. 

Kunci semua tindakan 

seseorang ada di 

PIKIRANnya. 

Sama seperti tadi pagi ada seseorang 

yang menelepon saya dan bertanya, "pak 

firman, bagaimana sih kondisi TRANCE 

itu, saya kok gak bisa dan susah 

melakukannya".  Saya pun menjawabnya 

"bapak belum pernah ikut kelas saya 

AMC kan ya, terus yang 

memperkenalkan istilah TRANCE ke 

bapak siapa?". Bapak ini pun menjawab, 

"Ada seorang trainer hipnotis pak, dia 

mengajarkan saya tentang TRANCE, dia 

mencontohkan duduk rileks gitu, nah 

ketika saya mencoba dihipnotis gitu saya 

tidak merasakan apa-apa,lalu si trainer ini 

mengatakan kalau saya ini tipe orang 

yang sulit dihipnotis, apa bisa saya 

belajar AMC?" 

Saya hanya menjawab "Ngawur pak, itu 

yang mengajari bapak seperti itu belum 

paham benar tentang PIKIRAN, tapi 

wajar sih dia kan hanya trainer hipnotis 
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yang untuk main-main itu saja", saya 

melanjutkan bertanya ke bapak itu 

"bapak, suka nonton film di bioskop?", 

bapak ini menjawab "iya pak, ya suka 

juga sih". Saya bertanya lagi, "apa film 

terakhir yang bapak tonton dan apa 

ceritanya", dengan semangat bapak ini 

mengatakan bahwa film yang terakhir dia 

tonton adala Fast&Furious 7, lalu dia 

menceritakan dengan semangatnya. 

Saya lalu memotong ceritanya sambil 

berkata "nah, itu bapak bisa TRANCE, 

bapak bisa ingat semua alur film itu, 

bapak santai kan ketika nonton film itu 

dan cerita sekarang ini". "iya pak firman 

saya memang suka dan ingat betul film 

itu" jawab bapak itu. 

"Nah, itulah TRANCE Pak, makanya 

bapak kalau belajar PIKIRAN cari yang 

bener ya pak biar benar juga 

pemahamannya, saya sering 

mengatakan ke orang2 pak, selama 

orang itu PUNYA PIKIRAN, selama orang 

itu bernafas, maka pasti bisa dihipnotis 

dan bisa TRANCE, jadi rasanya 

dihipnotis itu seperti sekarang ya 

pak"  jelas saya kepada bapak ini. 

Bapak ini pun tertawa puas ,"haha..pak 

firman pinter, saya mau ikut AMC pak 

yang platinum ya biar saya bisa merubah 

hidup saya pak, ternyata pemahaman 

saya selama ini salah pak" 

Kalau anda juga bertanya, seperti apa 

rasana dihipnotis, maka jawabannya 

adalah seperti anda sekarang yang 

sedang "asik" membaca tulisan saya ini. 

:):) 
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emberikan hutang kepada 

orang, sering kita lakukan 

karena terbujuk dengan 

keluhan, bahkan tangisan yang 

ditunjukkan oleh orang yang mau 

meminjam uang kepada kita. Terkadang 

kita merasa kasihan terhadap cerita 

orang yang mendatangi kita untuk 

meminjan uang dalam bentuk hutang, 

seringkali yang ditampilkan adalah mimik 

wajah yang sedih, dengan bumbu air 

mata, dan kita pun akhirnya “luluh” untuk 

meminjaminya uang, untuk memberikan 

hutang kepada orang itu. Benar kan? 

Tetapi, terkadang banyak orang 

yang sudah kita berikan pinjaman itu 

malah susah saat sudah jatuh tempo 

waktu pengembalian dengan berbagai 

alasan yang diberikan, sehingga jadi 

nunggak dan tidak sesuai dengan waktu 

yang dijanjikan diawal saat mau 

meminjam uang dulu. Kebanyakan 

seperti ini kan? 

Lalu apa yang anda lakukan 

ketikan uang anda akhirnya tidak kembali 

alias ditunda-tunda waktu 

pengembaliannya? Anda memaksanya, 

anda marah kepada orang itu? Anda 

bahkan mengancamnya? Lalu 

bagaimana jika orang itu pergi dari 

rumahnya, karena seringnya anda tagih 

mendatangi rumahnya? Kemana anda 

mau mencarinya? 

Alpha Telepati bisa menjadi solusi 

untuk masalah seperti ini, benar kan? 

Masalah hutang sering dikeluhkan oleh 

banyak orang yang ingin belajar Alpha 

Telepati, sering saya bertemu orang yang 

menanyakan, “bisakah alpha telepati 

digunakan untuk menagih hutang?’ Tentu 

saya jawab, “BISA”. Karena memang 

kenyataannya bisa. Kenyataan yang 

M 

ALPHA TELEPATI 

untuk  
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dirasakan oleh orang yang pernah 

menerapkan Alpha Telepati untuk 

menagih hutangnya. 

Alpha Telepati menggunakan 

perasaan sebagai kekuatannya, 

sehingga apa yang anda rasakan maka 

itulah yang terkirim kepada target, dan 

terkirimnya melalui gelombang otak. 

Kalau perasaan cinta maka cintalah yang 

terkirim, kalau perasaan marah maka 

marahlah yang terkirim. Terkadang, 

banyak orang tidak memahami hukum ini, 

apa yang dirasakan itulah yang dikirim 

dan diterima oleh orang lain.  

Coba diingat lagi, kalau anda 

merasa kangen kepada seseorang maka 

tidak lama orang itu menelpon anda, atau 

mengirimkan sms. Disaat anda sedang 

bersama sekumpulan teman anda, dan 

membicarakan seseorang yang belum 

datang, maka tidak lama kemudian 

teman yang belum datang itu akhirnya 

menunjukkan batang hidungnya. Lalu 

anda bersama teman anda mengatakan 

“wah..panjang umur ya, baru diomongin 

sudah datang”. Apakah itu kebetulan? 

Tentu tidak, karena anda sedang 

mengirimkan perasaan kepada orang 

lain. 

Sama juga ketika anda 

memikirkan seseorang yang menunggak 

bayar hutang kepada anda, apa yang ada 

rasakan ketika memikirkan orang itu? 

Pasti, marah dan sebel ya? Hehe.Kalau 

yang dirasakan adalah marah dan sebel 

saat memikirkan orang itu, maka yang 

terkirim adalah juga perasaan marah itu, 

otomatis yang diterima oleh target adalah 

rasa marah dan rasa negatif seperti yang 

anda rasakan, benar kan? Kalau yang 

diterima oleh si penunggak hutang adala 

rasa negatif, yaitu marah dan sebel 

apakah dia mau membayar hutangnya ke 

anda? Sedangkan ketika dia mengingat 

anda yang ada hanya rasa marah dan 

sebel serta rasa yang negatif lainnya, 

tentu hal ini membuat dia menjadi malas 

mengingat anda, dan malah membiarkan 

hutangnya lalu malah sengaja untuk tidak 

membayar kewajiban hutangnya. Ini yang 

terkadang tidak dipahami oleh banyak 

orang, mereka menjadi marah dan kesal 

ketika memikirkan orang yang memiliki 

hutang kepadanya. Apa yang anda 

rasakan saat memikirkan target, itulah 

yang terkirim dan diterima oleh target. 

Kalau tujuannya untuk menagih hutang, 

tentu perasaan yang negatif itu adalah 

kesalahan besar, sebab justru membuat 

target malah menjauh dan makin malas 

untuk membayar hutangnya. 

Pengalaman tentang menagih 

hutang, saya dapatkan dari postingan 

seorang alumni AMC di group facebook. 

Saya memang membuat sebuah group di 
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facebook untuk melihat perkembangan 

alumni dan menjadi tempat konsultasi 

dan pertemanan antar alumni yang 

tersebar di seluruh Indonesia bahkan 

sampai ke luar negeri. Nama group di 

facebook adalah ALUMNI ALPHA MIND 

CONTROL-FIRMAN PRATAMA- 

Ada seorang alumi workshop 

AMC, mas Wahyu, dia mengirimkan 

sebuah postingan yang berjudul “ALPHA 

TELEPATI 

membuat orang 

GALAU”. Saya yang 

membacanya saja 

tersenyum. Seperti 

ini isi dari 

pengalaman mas 

Wahyu saat 

menagih hutang ke 

temannya 

menggunakan 

Alpha Telepati. 

“Saya mempunya seorang teman 

yang sudah hampir tiga bulan yang lalu 

meminjam uang ke saya sebesar 5 juta 

rupiah, karena waktu itu anaknya sakit, 

dan memang berjanji untuk mencicilnya 

selama 5 bulan, sampai bulan ketiga 

pembayaran lancar tetapi berikutnya 

menjadi susah, kalau ditagih sering 

memberikan alasan, saya juga merasa 

tidak enak karena dia adalah sahabat 

saya, tetapi uang kan juga tetap uang, 

karena saya butuh dan niat dia diawal ke 

saya adalah meminjam untuk 

dikembalikan. Setelah saya memahami 

Alpha Telepati, saya coba deh 

melakukan teknik ini untuk menagih 

hutang, sebab katanya mas firman kan 

bisa digunakan untuk menagih hutang.  

Malam saya lakukan sebelum 

tidur, saya pikirkan dia, terus saya 

katakan dalam hati, kamu bayar ya 

hutang mu yang 

sudah sisa sedikit, 

nanti kalau kamu 

bayar itu aq pasti 

berteman baik lagi 

denganmu, aq pasti 

bantu kamu lagi, kita 

pasti sering jalan 

lagi, kita pasti bisa 

buka bisnis lagi. 

Kalau kamu 

memang belum ada 

uang maka aq 

doakan kamu ada uang. Itu kalimat yang 

saya sampaikan kepada target melalui 

telepati. Seminggu saya lakukan belum 

ada hasil, tapi saya tetap melakukannya, 

sampai minggu ke tiga, teman saya ini 

sms, doain minggu depan ada rejeki 

untuk bayar . Saya berkata dalam hati 

wah sudah mulai bekerja nih pelet ku ke 

dia. Dan tepat satu bulan setelah awal 

saya melakukan alpha telepati, teman 
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saya ini datang dan melunasi hutangnya. 

Yang membuat saya ketawa dalam hati 

adalah perkataan teman saya ini, kamu 

tahu yu, satu bulan ini aku jadi galau, 

hampir setiap malam selalu kepikiran 

kamu, aku jadi menghemat semua 

pengeluaranku juga termasuk biaya 

makanku, aku kurangi untuk bisa 

melunasi hutangmu, dan kebetulan akhir 

minggu kemarin aku bisa jualin motor 

temanku jadi ada komisi dan pas deh aku 

lunasi hutangku.  

Ajaib, ternyata sebulan ini bukan 

Alpha Telepati tidak bekerja, tetapi 

memang uangnya yang belum ada, 

sampai teman saya itu menghemat 

uangnya, bekerja mencari makelaran dan 

akhirnya terkumpul juga uangnya untuk 

melunasi hutangnya ke saya. Jadi saran 

saya buat teman-teman di group ini, 

ketika Alpha Telepatinya belum terlihat 

hasilnya, tetaplah tenang dan kerjakan 

saja prosesnya, sebab itu masih bekerja, 

seperti pengalaman saya ini, kalau saya 

berhenti di minggu pertama, bisa ngga 

kebayar hutang saya, tetapi saya terus 

saja melakukan, dan mendoakan yang 

punya hutang agar mendapat uang.  

Saya yakin setiap orang pasti 

pernah mengalami kejadian hutang 

piutang seperti mas wahyu itu, mungkin 

anda meminjami uang tetapi tidak dibayar 

oleh orang yang anda pinjami, maka 

alpha telepati bisa menjadi solusi untuk 

mempengaruhi pikirannya. Seperti yang 

tulis di bagian ini, bahwa alpha telepati 

menjadikan perasaan sebagai 

kekuatannya, kalau anda memiliki 

perasaan marah dan sebel atau negatif 

kepada target dalam hal ini adalah orang 

yang anda pinjami hutang maka kalau 

anda ingin menagih hutang anda dengan 

Alpha Telepati maka ubah dulu perasaan 

anda dari perasaan yang negatif menjadi 

perasaan yang positif. Sebab apa yang 

anda rasakan, itulah yang akan terkirim 

kepada target dan pasti diterima oleh 

target. Jika kita melihat kisah mas Wahyu 

tadi, kalau saja mas wahyu tetap 

menjadikan perasaan marah dan benci 

serta sebel kepada temannya tadi saat 

ingin melakukan alpha telepati maka 

pasti temannya juga menjadi sebel dan 

malah mangkir terus untuk membayar 

semua hutangnya. 

Tapi, karena mas wahyu mau 

mengubah atau bahasa saya adalah 

“memodifikasi” perasaanya menjadi 

positif maka yang terkirim adalah 

perasaan yang baik, perasaan sayang, 

perasaan yang menyenangkan, 

akibatnya si target yang memiliki hutang 

ini menjadi galau atau merasa tidak enak 

setiap malam sebab belum melunasi 

hutangnya. Sehingga dengan berbagai 

cara, mulai dari menghemat makan, 
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mengurangi pengeluaran bahkan sampai 

mencari penghasilan tambahan menjadi 

makelar sepeda motor. Hasilnya dalam 

satu bulan, sisa hutang pun dapat 

terlunasi dengan baik sehingga 

pertemanan menjadi akur kembali. 

Ajaib kan kerja dari PIKIRAN, 

ketika anda memahami Alpha Telepati 

maka anda sedang menikmati 

menggunakan karunia Tuhan yang 

terbesar yaitu PIKIRAN, anda bisa 

merasakan keajaiban-keajaiban pikiran 

yang sebenarnya adalah hal biasa bagi 

yang sudah memahami, apalagi anda 

belajar di workshop AMC. Dalam kelas 

itu, semakin anda merasa bahwa yang 

orang lain dianggap kebetulan dan 

keajaiban serta sesuatu yang amazing 

sebenarnya adalah hal yang biasa dan 

bisa kita ulang-ulang. Karena sudah saya 

berikan formulanya yaitu dengan Alpha 

Telepati. Alpha Telepati adalah sesuatu 

yang netral, tergantung anda sebagai 

usernya mau mengarahkan ke mana, 

mau digunakan untuk kebutuhan apa. 

Semua bisa asal rumusny dilakukan 

dengan benar, kalau rumus-rumusnya 

sudah benar maka Alpha telepati pasti 

bekerja, seperti kisah mas wahyu diatas 

yang dia melakukannya selam satu 

bulan, karena target masih belum ada 

uang, bahkan membuat target menjadi 

galau karena kepikiran setiap malam. 

Memang itulah kerja dari Alpha telepati 

dan keajaibannya ya seperti ini.  

Hanya orang yang sudah 

memahami dirinya lah yang bisa 

mengontrol diri dan memaksimalkan 

semua fungsi dalam dirinya. 
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Hubungan suami istri adalah sebuah 

aktivitas yang sangat diperlukan dalam 

sebuah kehidupan rumah tangga, 

kualitas dari hubungan suami istri ini 

menentukan kualitas dari kehidupan 

rumah tangga seseorang, tingkat 

harmonisnya, tingkat kepercayaan, 

tingkat cinta, tingkat kebahagiaan, dan 

lainnya. Bagi anda yang sudah menikah 

pasti setuju dengan pendapat saya ini. 

Bagi sebagian orang (kecil) mungkin 

tidak terlalu mempermasalahkan 

kenikmatan dalam hubungan suami istri, 

tapi sebenarnya kenikmatan dalam 

hubungan suami istri adalah kenikmatan 

yang dicari oleh kedua belah pihak, baik 

laki-laki dan perempuan, bukan hanya 

hak suami tetapi juga hak istri, setuju 

kan? Kenikmatan hubungan seksual 

bukan disebabkan dari fisik semata, 

misalnya karena bentuk tubuh. Tetapi 

lebih banyak disebabkan oleh PIKIRAN. 

 

Beberapa hari ini, sampai tadi siang saya 

menerima klien dengan masalah yang 

berkaitan hubungan seksual. Entah 

H 
HIPNOTERAPI 
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kenapa, 2 minggu ini 

saya sudah menerima 

5 klien (4 laki-laki, dan 

1 perempuan)dengan 

masalah seperti ini, 

hehe..(sambil mikir, 

apa yang menarik 

mereka ya). Ada yang 

mengalami masalah 

kejenuhan dalam hubungan suami istri, 

ada yang mengalami masalah susah 

“berdiri” hehe..Ada juga yang mengalami 

tidak merasa terangsang lagi melihat istri. 

Mungkin anda ada yang mengalami 

masalah serupa, lalu menyelesaikan 

masalah itu dengan mengkonsumsi obat 

agar kembali bergairah. Menurut saya, 

sebagai seorang pakar di bidang pikiran, 

maka saya berani mengatakan bahwa 

kalau masalah hubungan seksual ini tidak 

disebabkan oleh masalah fisik maka 

anda tidak memerlukan obat, lalu apa 

yang diperlukan? yang diperlukan adalah 

memperbaiki pikiran anda, sebab pikiran 

andalah yang membuat anda menjadi 

“lemah” dalam melakukan hubungan 

suami istri. 

Ada seorang klien, suami usianya 

4otahunan, dia mengeluh menjadi susah 

untuk terangsang lagi dengan 

istrinya,sudah satu tahun menurutnya, 

beliau akhirnya ke dokter dan disarankan 

mengkonsumsi suplemen, tetapi hasilnya 

sama saja. Ketika menemui saya, maka 

saya seperti biasa, bertanya kepada 

suami ini, mencoba lebih dekat, saya pun 

menuruh suami ini untuk rileks di kursi 

terapi saya. 

Setelah mencoba mengenali beliau, 

akhirnya saya menemuka sebuah 

masalah yang membuat bapak ini tidak 

bergairah dengan istrinya. Anda tahu 

kenapa?hanya masalah potongan 

rambut istrinya. Entah kenapa, istri bapak 

ini memilih untuk memperpanjang 

rambutnya,sedangkan sebelumnya 

selalu memotong pendek rambutnya. 

Dan suami ini lebih bergairah ketika 

melihat istrinya rambut pendek. Suami ini 

pun selama ini tidak menyadarinya, baru 

setelah bertemu saya menyadari, “oh ya, 

mas firman, dulu istri saya itu pendek 

rambutnya seksi gitu, tapi sekarang 

malah panjang gitu, saya jadi ill feel” 
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Nah..ini menjadi penyebab suaminya 

susah untuk terangsang, susah untuk 

bergairah. Masalah yang terlihat sepele, 

tetapi ternyata berdampak yang besar 

untuk kehidupan. Suami ini tidak tahu dan 

tidak merasa bahwa masalahnya hanya 

bersumber dari rambut. Ketika Pikiran 

suami ini terinstal program bahwa, istri 

dengan rambut pendek adalah istri yang 

penuh dengan gairah, maka ketika 

istrinya berambut panjang gairah 

menurun bahkan hilang. Karena 

kebetulan istri dari suami ini ikut, dan 

saya sampaikan kepada istrinya bahwa 

masalah rambut, maka istrinya pun mau 

untuk memotong rambutnya, karena 

istrinya pun memperpanjang rambut juga 

ingin terlihat cantik dimata suami. Tetapi 

ternyata sebaliknya. 

Hubungan suami istri butuh kondisi 

PIKIRAN yang rileks dan santai, jika 

kondisi PIKIRAN dalam keadaan 

terbebani, atau sedang ada masalah, 

maka kualitas hubungan suami istri akan 

menurun. Sebelum anda mencari obat, 

coba kenali dulu PIKIRAN anda, bila 

masalah berlanjut bisa menghubungi 

saya :) 
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isah tokoh pendiri Honda ini 

dapat menjadi inspirasi bagi 

pembaca sekalian. 

Perjuangannya dalam mendirikan 

perusahaan Honda dilaluinya dengan 

susah payah namun semua 

perjuangannya terbayar berkat temuan 

mesinnya yang kemudian melahirkan 

sebuah perusahaan otomotif terbesar di 

dunia yaitu Perusahaan Honda. Semua 

berawal dari Soichiro yang berumur 16 

tahun, dan tak mau melanjutkan sekolah. 

 

Karena ia menganggap sekolah saat itu 

hanya membuang waktu. Ia hanya ingin 

mendalami tentang mesin mobil. 

Akhirnya, ayahnya yang mengerti betul 

tentang ambisinya mengenalkan kepada 

seorang teman di Tokyo bernama 

Kashiwabara, seorang direktur bengkel 

mobil bernama Art. Akhirnya pada bulan 

Maret 1922, Soichiro diantar ayahnya ke 

Tokyo untuk bekerja disana. Tapi bukan 

sebagai teknisi atau yang berhubungan 

dengan mesin, ia hanya sebagai 

pengasuh bayi. Bayi yang ia asuh adalah 

anak dari direktur bengkel Art. 

 

Dari sanalah pengetahuannya tentang 

mesin berkembang. Ia mencuri-curi 

waktu pada saat bengkel tutup untuk 

sekedar melihat dan menganalisa mesin 

mobil. Apalagi ketika ia menemukan 

sebuah buku di perpustakaan, dan 

mengumpulkan uang gajinya hanya 

untuk menyewa buku tersebut. Buku 

yang pertama ia baca adalah Sistem 

Pembakaran Dalam. 

 

Pada suatu hari, ketika Soichiro sedang 

K 
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mengepel lantai, ia diajak majikannya 

untuk membantu di bengkel, karena hari 

itu bengkel sedang sibuk. Dan disinilah ia 

menunjukkan kemampuannya 

membetulkan mesin mobil Ford model T 

yang dikeluarkan pada tahun 1908. 

Dengan pengetahuannya mencuri-curi 

waktu untuk sekedar mengintip mesin 

mobil dan ilmu yang ia dapat dari buku, 

akhirnya ia berhasil membuat takjub para 

teknisi lain. 

 

Honda CBR 150R 

 

Pada umur 18 tahun, ia pergi ke kota 

Marioka untuk membetulkan mesin mobil. 

Karena masih muda, sampai-sampai 

penjemput keheranan. “Tuan bengkel 

Art-nya sedang ke toilet ya?” tanya salah 

satu dari dua orang penjemput, karena 

sangat tidak percaya yang ia jemput 

hanyalah anak muda berumur belasan 

tahun. “Sayalah yang anda maksud, 

terima kasih sudah menjemput saya” 

jawab Soichiro santai. Hihihi.. lucu juga 

kalau melihat wajah kedua penjemput itu. 

 

Ketakjuban para teknisi tidak sampai 

disitu, saat ia mulai membongkar mobil 

pun, banyak yang tak percaya ia bisa 

memasangnya kembali. Tapi ternyata, ia 

berhasil membetulkan mobil tersebut. 

Dengan prestasinya tersebut, pada usia 

22 tahun ia sudah menjadi kepala 

bengkel Art, dan dipercaya untuk 

membuka cabang di kota Hamamatsu. 

 

 

Honda Mega Pro FI 

 

Pada tahun 1928 Soichiro menjadi kepala 

bengkel Art cabang Hamamatsu. 

Awalnya bengkel tersebut hanya 

mempunyai 1 orang karyawan, tapi 

setelah 3 tahun berdiri, sudah 

mempunyai sekitar 50 orang karyawan. 

Selama kurun waktu tersebut, masalah 

perbaikan mobil diserahkan kepada anak 

buahnya yang terlebih dahulu diberikan 

pengetahuan tentang mesin. Sedangkan 

Soichiro hanya memeriksa hasil kerja 

anak buahnya, dan lebih berkonsentrasi 

pada peningkatan kreativitas dan 

pengetahuannya dalam bidang mesin. 
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Sebagai kepala bengkel, ia terkenal galak 

dan keras. Ia tak segan untuk memukul 

kepala anak buahnya dengan obeng atau 

kunci pas (seperti yang terlihat di buku, 

entah itu benar atau tidak). Dari seluruh 

karyawannya, terdapat dua golongan. 

Yang satu adalah yang bertahan dan 

yang melarikan diri. Dan biasanya, orang-

orang yang bertahan adalah orang-orang 

yang menjadi teknisi handal. 

 

 

New cbr 150R 

 

Pada kurun waktu 3 tahun, Soichiro 

membuat veleg mobil yang terbuat dari 

besi. Di masa itu, veleg mobil terbuat dari 

kayu, sehingga jika digunakan dalam 

jangka waktu yang lama, poros veleg 

tersebut akan longgar. Pada tahun 1933, 

ternyata Soichiro sudah mulai membuat 

mobil balap dengan tangannya sendiri, 

yang ia namakan Curtis. Nama Curtis 

diambil dari nama mesin yang ia 

gunakan, mesin pesawat jenis Curtis A1. 

Dengan mobil buatannya, ia pernah 

menjuarai balapan tetapi hanya sebagai 

navigator, bukan 

Advertisement 

sebagai pembalap. 

 

Di tahun yang sama, Soichiro menikah 

dengan Sachi, seorang wanita 

berpendidikan. Kehadiran Sachi yang 

berpendidikan, bagi Soichiro yang tidak 

menjalani pendidikan formal menjadi 

sangat besar artinya. Sachi tidak hanya 

berperan sebagai istri, tapi juga guru 

yang mengajarkan tata krama dan ilmu-

ilmu dasar. Tapi yang paling besar artinya 

adalah bagaimana Sachi mengerti 

tentang minat Soichiro pada bidang 

teknik. 

 

 

CB150R Street Fire 

 

The Power of Dream" adalah salah satu 

motto pertama ketika perusahaan Honda 

Motor di luncurkan. Perjalanan 

kesuksesan Honda dalam menghiasi 

pasaran otomotif dunia tidak di raih 
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dengan cara yang mudah. Banyak sekali 

hambatan dan kegagalan-kegagalan 

yang menjadi rintangan dalam usahanya 

mendirikan perusahaan tersebut. Namun 

karena tekad dan kekuatan sebuah 

mimpi, Honda membuktikan bahwa 

setiap orang yang pantang menyerah 

akan berhasil. Mari kita lihat seberapa 

hebat perjalanan suksesnya. 

 

Bernama lengkap Soichiro Honda, lahir di 

desa Komyo, Shizuoka, Jepang pada 17 

November 1906 dari pasangan Gihei 

Honda dan Mika. Adalah anak sulung dari 

sembilan bersaudara. Ia berasal dari 

keluarga yang sederhana dan bertempat 

tinggal di daerah yang terpencil yang jauh 

dari keramaian. Ayahnya Gihei Honda 

bekerja sebagai seorang tukang besi. 

 

Ketertarikan Honda dalam dunia mesin 

sudah terlihat ketika dirinya masih kecil. 

Sebelum masuk sekolah, Honda sudah 

terbiasa membantu ayahnya mereparasi 

alat-alat pertanian di bengkel ayahnya. 

Dia bahkan mampu berdiri berjam-jam 

hanya untuk mengamati kinerja suatu 

mesin. 

 

Pada usia 8 tahun, ia rela bersepeda 

sejauh 10 mil hanya untuk melihat 

pesawat terbang. Ia sangat hobi 

mengamati mobil yang melintas di 

jalanan. Dan pada usia 12 tahun ia sudah 

menciptakan sepeda motor sederhana 

dengan model rem kaki. 

 

Di masa sekolah, Honda tidak memiliki 

nilai yang begitu bagus. Bahkan ia suka 

membolos sekolah. Namun karena 

ketekunan dan cinta nya dalam dunia 

mesin membuatnya lebih suka 

mempelajari mesin daripada pelajaran di 

sekolah. 

 

Pada usia 15 tahun, Honda hijrah ke 

Tokyo untuk mencari kerja. Ia diterima di 

Hart Sokay Company, pada awalnya 

hanya bekerja sebagai cleaning service 

merangkap pengasuh bayi bos nya. 

Hingga akhirnya sang pemilik 

menemukan bakat Honda dalam bidang 

mesin. Ia sungguh cekatan dan jenius 

dalam masalah mesin sehingga bosnya 

senang dengan nya. 6 tahun ia bekerja di 

perusahaan itu. 
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Pada umur 21 tahun, bosnya 

berkeinginan membuka cabang di 

Hamamatsu, dan Honda pun dipilih untuk 

memimpin kantor cabang itu. Di kantor 

cabang ini prestasinya membaik. Ia 

selalu menerima reparasi yang ditolak 

bengkel-bengkel lain. Hasil kerjanya pun 

cepat dan tepat. Honda tidak segan-

segan bekerja sampai larut malam, tanpa 

mengurangi kreativitasnya. 

 

 

New Revo FI 

 

Salah satu buah kreativitasnya adalah 

berhasil membuat penemuan velg 

dengan jari-jari logam ketika berusia 30 

tahun. Pada zaman itu, mobil-mobil 

masih menggunakan velg dengan jari-jari 

kayu. Jari-jari kayu ini, selain tidak bagus 

dalam meredam getaran, juga mudah 

terbakar. Penemuan Honda ini menjadi 

hak patennya yang pertama sekaligus 

kisah sukses pertamanya. 

 

Perjalanannya kemudian membuat 

honda ingin mendirikan usaha sendiri, ia 

pun keluar dari perusahaan pada tahun 

1938. Ia membangun usaha pembuatan 

ring piston. Sayang ring piston buatannya 

ditolak oleh Toyota karena menganggap 

kualitasnya yang belum memiliki syarat. 

 

Kegagalan tersebut tidak membuat 

Honda berkecil hati, sempat jatuh sakit 

sampai kemudian bisa bangkit kembali 

menekuni pembuatan pistonnya. 

 

Untuk menemukan solusi dalam 

pembuatan ring piston, Honda 

memutuskan untuk kuliah. Setiap pulang 

dari kuliah, Honda segera ke bengkel 

untuk mempraktekan pengetahuan yang 

baru diperolehnya. Di kampus Honda 

adalah salah satu siswa yang sering 

menentang gurunya. Honda adalah salah 

satu siswa yang sering mengkritik 

dosennya karena dianggap terlalu 

bertele-tele dan menitikberatkan teori 

daipada praktek karena Honda lebih suka 

praktek daripada teori. Ia siswa yang sulit 

di atur dan sering tidak masuk. Setelah 

dua tahun menjadi mahasiswa, ia 

akhirnya dikeluarkan karena jarang 

mengikuti kuliah. 

 

Akhirnya kerja kerasnya mulai 

menorehkan kisah sukses. Ring Piston 

ciptaannya diterima Toyota, yang 

langsung memberikan kontrak. Ketika 

mimpinya hampir menjadi kenyataan, 
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niatnya membangun pabrik terpaksa 

diurungkan. Pemerintah Jepang yang 

siap perang, tidak memberikan dana 

kepada industri-industri. Ia pun tidak 

kehabisan akal mengumpulkan modal 

dari sekelompok orang untuk mendirikan 

pabrik. Lagi-lagi musibah datang. Setelah 

perang dunia II meletus, pabriknya 

sempat terbakar dua kali. 

 

Namun, Honda tidak patah semangat. Ia 

bergegas mengumpulkan karyawannya. 

Mereka diperintahkan mengambil sisa 

kaleng bensol yang dibuang oleh kapal 

Amerika Serikat, digunakan sebagai 

bahan mendirikan pabrik. Sekali lagi 

pabriknya hancur oleh gempa bumi. 

Akhirnya Honda menjual pabrik ring 

pistonnya ke Toyota. Setelah itu, Honda 

mencoba beberapa usaha lain. Sayang 

semuanya gagal. 

 

Pada tahun 1947,seusai perang dunia II, 

Jepang mengalami kondisi ekonomi yang 

sangat memprihatinkan. Sampai-sampai 

Honda tidak dapat menjual mobilnya 

untuk membeli makanan bagi 

keluarganya. 

 

Dalam keadaan terdesak, Honda tidak 

kehabisan ide cemerlang. Idenya 

memasang mesin pada sepeda dengan 

memanfaatkan mesin-mesin bekas 

perang, yang menjadi cikal bakal sepeda 

motor zaman sekarang. Ciptaanya ini 

mendapatkan respon yang baik dari 

masyarakat sekitar. 24 September 1948, 

berdirilah Honda Motor Company dengan 

produk pertamanya yang dinamakan 

“Dream” dengan slogan perusahaan 

Honda yaitu “The Power Of Dream” . 

Awal dari kisah sukses nya. 

 

Meski sepeda motornya sukses, Honda 

ternyata terbentur masalah finansial 

bahkan terancam bangkrut. Ia memang 

seorang penemu dan mekanik yang 

hebat namun tidak pandai mengelola 

keuangan. Inilah yang kemudian 

mempertemukan dirinya dengan Takeo 

Fujisawa orang yang sangat berpengaruh 

pada kelangsungan bisnis Honda 

selanjutnya. Saat itu Honda berusia 42 

Tahun dan Fujisawa berusia 38 tahun. 

 

Duet kedua orang ini berhasil membuat 

Honda mewujudkan mimpi dan 

keinginannya untuk menjangkau dunia. 

Akhirnya, seperti yang kita ketahui, 

produk-produk Honda tak hanya menjadi 

28 MKS Edisi Maret 2016 

http://4.bp.blogspot.com/-sb3VX1iakRU/UkU8_QOI1II/AAAAAAAABrE/Y_hqtSQeatQ/s1600/produk+pertama+honda.jpg


nomor 1 di Jepang tetapi juga di berbagai 

belahan dunia. 

 

Soichiro Honda, oleh karyawannya 

dikenal sebagai pemimpin yang keras. 

Namun sikapnya menjadi lembut ketika 

acara minum sake bersama. Satu hal lagi 

yang patut dipuji dari Honda adalah sikap 

nya yang anti-nepotisme dalam 

menentukan jabatan di perusahaannya. 

 

 

Verza 150 

  

Sepanjang hidupnya, Soichiro Honda 

dikenal sebagai orang yang selalu 

berjiwa muda. Walaupun usianya 

semakin bertambah tua tapi 

semangatnya tidak pernah berkurang. 

Pada 5 Agustus 1991, Honda meninggal 

di usia 84 tahun akibat penyakit lever. 

 

"Banyak orang hanya melihat 1 % 

kesuksesan saya. Tapi, mereka tidak 

melihat 99% kegagalan saya”. Kata 

Honda. Honda membuktikan bahwa 

sukses buan karena kita memiliki IQ yang 

jenius tapi karena kegigihan yang kita 

lakukan. Jangan mudah menyerah ketika 

mengalami kegegalan. 

 

Kekuatan mimpi mengantarkan ia menuju 

kesuksesan yang luar biasa. Walaupun 

berasal dari keluarga sederhana, orang 

desa, dan berasal dari latar belakang 

bukan keturunan orang sukses, ia 

membuktikan bahwa semua orang itu 

bisa sukses termasuk dirinya. 

 

 

PCX 150 

 

Hari ini kita belajar dari kisah seorang 

Soichiro Honda yang dengan tekad, 

semangat, ketekunan, dan jiwa pantang 

menyerahnya mampu mengantarkan 

dirinya menuju sebuah sukses yang luar 

biasa. Kuncinya adalah berani bermimpi 

karena mimpilah yang akan 

menggerakan setiap langkah kita. 

 

Pada tahun 1958, American Honda 

Company didirikan dan meluncurkan 

Honda C100 Super Cub pada tahun 

29 MKS Edisi Maret 2016 



1959. Pada tahun 1969 Honda 

memperkenalkan mesin SOHC segaris 4 

silinder 750cc, untuk menyaingi motor-

motor besar Harley Davidson yang 

menjadi image motor besar Amerika. 

 

 

Spacy Helm In PGM-FI 

 

Honda mulai membuat prototipe mobil di 

akhir tahun 1960-an, yang ditujukan 

untuk pasar Jepang. Kendaraan yang 

diproduksi pertama kali adalah Honda 

T360 pada tahun 1963, sebuah truk 

pickup kecil dengan sebuah mesin 360cc 

bertenaga 30 DK yang 2 bulan kemudian 

diikuti dengan mobil pertamanya S500, 

mobil 2 pintu roadster bermesin 495cc 4 

tingkat kecepatan dan bertenaga 44 DK 

dengan redline kecepatan putaran mesin 

di 9.500 rpm. 

 

Honda mulai menapakkan kakinya di 

pasar Amerika pada tahun 1972 dengan 

mobil Civic-nya tepat sebelum krisis 

energi mempengaruhi perekonomian 

dunia. Aturan emisi gas buang di Amerika 

Serikat, memaksa pembuat mobil 

menambah pompa smog dan catalytic 

converter pada mesin-mesin mobil, 

sehingga menaikkan harga jual mobilnya. 

Namun, pada tahun 1975 Honda Civic 

CVCC (Compound Vortex Controlled 

Combustion) dapat lolos dari uji emisi gas 

buang tanpa perlu menambahkan 

catalytic converter pada mesinnya, dan 

juga dapat mengurangi konsumsi bahan 

bakar. Perusahaan-perusahaan di 

Amerika terlambat dalam mulai membuat 

mesin yang kecil, hemat bahan bakar, 

sehingga menaikkan penjualan Honda 

Civic, menaikkan reputasi Honda, dan 

meningkatkan loyalitas pelanggan 

terhadap Honda. 

 

 

blade 125 FI 

 

Tahun 1976, Honda Accord menjadi 

populer di Amerika. Pada tahun 1982 

Honda menjadi perusahaan manufaktur 

Jepang yang pertama didirikan di 

Amerika. 
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Pada tahun 1986 Honda 

memperkenalkan Acura, mobil mewah 

yang merupakan versi modifikasi dari 

mobil-mobil Honda dengan memberikan 

tenaga yang lebih besar dan lebih sporty. 

Model pertamanya adalah Acura Legend, 

dengan mesin 2.500 cc 151 DK. Hal ini 

mendatangkan cercaan dari produsen 

mobil-mobil mewah Eropa, terutama dari 

Mercedes-Benz. 

 

 

Monil Odyddey 

 

Tahun 1987 merupakan tahun pertama 

Honda menerapkan teknologi 

keselamatan. Honda Prelude merupakan 

kendaraan pertama yang diengkapi 

dengan teknolgi 4WS (4-wheel steering). 

Tahun tersebut juga merupakan tahun 

pertama Honda melengkapi 

kendaraannya dengan SRS Airbag pada 

Honda (Acura) Legend.  

 

Tahun 1989 Honda meluncurkan mesin 

mobil dengan VTEC, sistem variable 

valve timing yang memberikan perbaikan 

efisiensi bahan bakar dan performa 

mesinnya. 

 

Pada tahun 1999 Honda mulai menjual 

Insight kendaraan kecil 2 tempat duduk 

dengan sumber energi hibrida, kombinasi 

dari mesin bensin 3 silinder 1.000 cc, dan 

sebuah baterai NiMH. Kombinasi 

tersebut dikendalikan oleh komputer dan 

menghasilkan mesin yang hemat bahan 

bakar dan emisi gas buang yang rendah. 

Telnologi hibrid ini menjadi salah satu 

pilihan pada mobil Honda Civic dan 

Accord. 

 

 

Mobil SUV Honda Passport 

 

Pada tahun 2006, Honda merencanakan 

untuk melengkapi VSA (Vehicle Safety 

Assist) dan sensor rollover pada truk 

ringannya, termasuk CR-V, Odysseym 

dan Acura MDX. Honda juga 

merencanakan untuk membuat mobilnya 

aman bagi pejalan kaki, dengan 

merancang kap, sudut-sudut body, dan 

konstruksi frame mobil yang lebih aman. 
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Untuk model tahun 2007, Honda 

merencanakan untuk meningkatkan 

tingkat keselamatan penumpang dengan 

memberikan front-side airbags, side-

curtain airbags, dan rem ABS sebagai 

perlengkapan standar di semua mobil 

yang dikeluarkannya. 

 

Dari Piston Ring ke Motor 

Pada tahun 1934, Soichiro berencana 

membuat mobil sendiri. Bukan 

mengambil mesin mobil dari merek-

merek terkenal di masa itu. Niat itu pun ia 

jalani dengan terlebih dahulu membuat 

ring piston. Di tahun 1935, tepat 

disamping bengkel Art ia membuat papan 

nama Pusat Penelitian Ring Piston Art. 

 

Ring piston buatan Soichiro selalu gagal, 

karena ia sama sekali tak mengerti 

masalah pencampuran logam. Karena 

ring piston buatannya selalu patah atau 

menggores dinding slinder. Akhirnya ia 

datang ke Sekolah Tinggi Hamamatsu 

jurusan mesin, dan diberitahu bahwa ada 

campuran lain yang diperlukan untuk 

membuat ring piston, diantaranya silikon. 

Dengan informasi yang ia terima, 

akhirnya ia punya tekad yang bulat untuk 

melanjutkan sekolah, walaupun saat itu 

Soichiro sudah berumur 28 tahun. 

 

Akhirnya 3 tahun kemudian, tepatnya 

tanggal 20 November 1937 ring piston 

berhasil dibuatnya. Dan pada tahun 1938 

ia mendirikan pabrik pembuatan ring 

piston bernama Tokai Seiki. Sedangkan 

bengkel yang ia kepalai diserahkan 

kepada anak buahnya untuk dikelola. 

 

Bengkel yang ia dirikan akhirnya 

berproduksi secara resmi pada tahun 

1941 setelah ada investor dari Toyota. 

Pada tahun 1945, tepatnya setelah 

perang dunia ke-2, Jepang menjadi 

negara rendah karena kalah perang. Dan 

hidup Soichiro menjadi terlunta-lunta. Ia 

tak mengerjakan pekerjaan apapun saat 

itu. Tidak ada niat lagi untuk membangun 

pabrik, bahkan ia hanya ingin belajar 

bermain suling saat itu. 

 

Di masa setelah perang, dimana benda-

benda masih sangat langka, justru 

industri tekstil berkembang sangat pesat 

saat itu. Kabarnya, orang-orang yang 

mempunyai mesin tenun, sekali 

menggerakkan mesinnya, ia bisa 

mendapatkan 10 ribu yen. Dan saat itu 

Soichiro berfikir bagaimana membuat 

mesin tenun yang lebih canggih dari yang 

ada saat itu. Ia pun mendirikan pabrik 

pembuatan mesin tenun yang akhirnya 

terhenti karena kurang modal. 

 

 

32 MKS Edisi Maret 2016 



Sepeda Motor Pertama Honda 

Saat pabrik yang ia buat terhenti, ada 

seorang teman yang menawarkan mesin 

pemancar radio bekas kegiatan perang 

yang ternyata berjumlah 500 buah. Dan 

Soichiro diminta untuk memanfaatkan 

mesin tersebut. Setelah melihat sepeda, 

ia pun berniat membuat sepeda motor 

dengan mesin pemancar radio. Cara 

mengendarai sepeda motor saat itu juga 

sangat berlainan dengan yang ada 

sekarang. Pertama-tama mesih harus 

dipanaskan dengan api, dan digenjot 

minimal 30 menit, baru mesin bisa 

digunakan. Tapi tetap saja laku keras, 

dan kapasitas produksi saat itu 1 unit 

lebih dalam 1 hari. Dalam setahun saja, 

500 buah pemancar radio habis. 

 

Dengan prestasi tersebut, Soichiro terus 

mengembangkan mesin sepeda motor, 

dan berhasi menciptakan sepeda motor 

yang dinamakan Dream D, setelah 

membuat mesin A, B, dan C. Motor 

buatan Soichiro ini adalah mesin 2 tak 

dengan 98 cc dan kecepatan maksimum 

hanya 50 km/jam. 

 

Bersamaan dengan akan dipasarkannya 

Dream D, seorang marketer hebat 

bernama Fujisawa ikut menggabungkan 

diri dengan Soichiro dan membangun 

pabrik pembuatan sepeda motor. 

Kemudian selanjutnya, kehadiran 

Fujisawa membawa perubahan besar 

terhadap perusahaan bernama Honda. 

 

Sebelum Dream D dipasarkan, Fujisawa 

menguju coba motor tersebut kepada 

masyarakat. Dan diketahui, karena 

Dream D adalah motor 2 tak, maka 

kebisingan yang dibuat menjadi masalah. 

Dan dengan demikian, Fujisawa 

memaksa Soichiro untuk membuat mesin 

4 tak yang miskin suara kebisingan. 

Akhirnya mesin 4 tak dibuat dan berhasil 

menjadi nomor satu di Jepang. Dengan 

mesin 4 tak ini, kecepatan maksimum 

adalah 75 km/jam. 

 

Sekarang perusahaan Honda menjadi 

salah satu perusahaan otomotif terbesar 

didunia bersaing dengan Yamaha, 

Toyota dan juga perusahaan otomotif 

lain. Produknya bukan saja motor 

melainnya mobil serta alat-alat teknologi 

lainnya seperti Robot. Dimana semua 

kesuksesan perusahaan itu dimulai dari 

mimpi pendirinya Soichiro Honda. 
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pakah Anda memiliki kebiasaan 

kesehatan yang buruk seperti 

merokok, makan terlalu banyak 

junk food, minum kopi terlalu banyak, 

sering begadang atau tidak pernah 

berolahraga? Apakah Anda ingin 

merubah kebiasaan tersebut tetapi selalu 

gagal karena tak punya motivasi? Berikut 

adalah beberapa tips untuk 

membangkitkan kembali tekad Anda 

untuk mencapai tujuan hidup sehat. 

 

Akan Mudah untuk melakukan sesuatu 

yang sulit jika kita bisa melihat hasilnya. 

Tanyakan pada diri Anda, Apa manfaat 

dari melakukan perubahan? Kemudian 

Pertimbangkan sisi negatifnya, Apa yang 

akan terjadi jika Anda terus melakukan 

kebiasaan buruk tersebut? Sebagai 

contoh, jika Anda ingin makan makanan 

sehat dan mengurangi junk food, Anda 

Bisa membuat list daftar tertulis seperti 

ini: 

A 

MOTIVASI 
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Manfaat dari perubahan: lebih banyak 

energi, merasa lebih baik, menurunkan 

berat badan, hidup lebih lama 

Efek buruk jika diteruskan: menambah 

berat badan, cepat lemas dan letih, 

menempatkan diri pada risiko penyakit 

serius (tekanan darah tinggi, kolesterol 

tinggi, diabetes) 

Pilih untuk menilis alasan yang paling 

memotivasi Anda dan gunakan hal 

tersebut untuk memulai hidup baru yang 

lebih sehat. 

Rencana untuk Sukses 

Setelah mengidentifikasi kebiasaan 

buruk dan semua Alasan Anda harus 

memecahkannya, Anda butuh rencana. 

Ikuti panduan tersebut dalam kegiatan 

untuk hidup sehat sehari-hari: 

Buat secara spesifik. Mengidentifikasi 

tujuan Anda dan memecahnya menjadi 

lebih kecil, yaitu tujuan yang lebih 

spesifik. Daripada “Saya akan 

menurunkan berat badan” atau “Saya 

akan berolahraga lebih banyak,” lebih 

baik memilih tujuan jangka pendek yang 

lebih tepat, dan dapat dicapai seperti: 

“Saya akan kehilangan lima pound 

selama dua bulan ke depan.” atau “Saya 

akan berolahraga tiga kali seminggu 

untuk bulan berikutnya.” 

Melakukan tujuan kecil sebelum 

mengambil tujuan yang lebih besar lebih 

lebih besar kemungkinannya untuk 

berhasil dalam jangka panjang. 

Buatlah rencana berdasarkan tujuan 

spesifik Anda, dengan menyusun 

rencana yang masuk akal termasuk 

semua langkah-langkah tindakan yang 

diperlukan. Rencanakan setiap minggu 

dengan menuliskan apa yang akan Anda 

lakukan. Misalnya, “Saya akan berjalan 

45 menit di treadmill dan / atau 

melakukan latihan kekuatan selama 20 

menit, tiga kali seminggu. Saya akan 

mengurangi junk food dan camilan. “ 

Lacak kemajuan Anda dengan membuat 

catatan harian dari perubahan yang Anda 

buat. Setelah seminggu, evaluasi 

kemajuan Anda. Jangan berkecil hati jika 

Anda tidak mencapai tujuan Anda. Pujilah 

diri untuk kemajuan yang Anda buat, dan 

akhirnya putuskan Apakah tujuan Anda 

realistis. Jika tidak, menyesuaikan hal 

tersebut dan lihat bagaimana Anda 

melakukan hal yang sama pada minggu 

berikutnya. 

Hargai apa yang anda lakukan. Jika 

tujuan Anda realistis dan berhasil, maka 

hadiahi diri Anda sendiri dengan 

memperlakukan kecil. Seperti mencoba 

sesuatu selain makanan: seperti melihat 

film atau men-download beberapa lagu 
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favorit Anda. Kemudian lihat ke depan 

untuk kemajuan lanjutan pada minggu 

berikutnya. 

Bagaimana Gaya Motivasi Anda? 

Jika membahas tentang apa yang 

membuat kita senang dan penuh motivasi 

untuuk melakukan sesuatu maka semua 

orang berbeda. Beberapa orang 

termotivasi oleh gagasan Mencapai 

sesuatu yang positif sementara yang lain 

termotivasi oleh gagasan Menghindari 

sesuatu yang negatif. Apa gaya motivasi 

yang cocok untuk Anda? Contoh, apakah 

Anda belajar untuk ujian atau bekerja 

ekstra-keras pada kertas Karena takut 

gagal, atau karena Anda ingin Menjaga 

Nilai tetap baik? 

Jika motivasi Anda adalah rasa takut 

akan kegagalan, fokus pada hal-hal 

negatif yang akan Anda Hindari dengan 

melanggar kebiasaan tsb. Itu Berarti jika 

Anda ingin berhenti merokok, Anda harus 

fokus pada penurunan risiko kanker paru-

paru dan bau mulut dan Menghindari efek 

nikotin. Jika Anda didorong oleh motivasi 

positif, bayangkan gigi anda akan lebih 

putih dan nafas anda yang akan lebih 

segar. Belum lagi berapa uang yang bisa 

anda hemat dengan menghentikan 

kebiasaan merokok. 

Siapa yang menginginkan Anda untuk 

berubah? 

Apakah orang lain mendorong Anda 

untuk mengubah kebiasaan buruk 

tersebut? Mengubah hanya untuk 

menyenangkan orang lain tidak akan 

membuat Anda termotivasi lebih baik; 

Namun, selama Anda benar-benar ingin 

membuat perubahan, akan baik untuk 

memiliki “motivator” yang terus 

mendorong anda. Teman sekamar dan 

keluarga juga diperlukan untuk 

membantu Anda tetap fokus dan positif. 

Siapa Role Model Anda? 

Adakah seseorang yang sebelumnya 

sudah berhasil melakukan proses 

perubahan yang sekarang anda 

usahakan? Siapa Anda kagumi untuk 

bisa menjadi motivator mengenai hal 

tersebut. Apakah Anda tahu Seseorang 

yang telah berhenti merokok, mengubah 

pola dietnya atau berolahraga dengan 

lebih baik? Pelajari bagaimana dia 

melakukan hal tersebut kemudian 

adaptasikan dengan kebiasaan anda. 

Ingat bahwa apa yang anda capai 

merupakan hasil dari usaha yang 

konsisten dan tetap fokus pada tujuan. 

Jadi, percaya pada diri sendiri dan yakin 

bahwa Anda bisa berhasil! 

 

Banyak diantara kita yang berpendapat 

atau berpikir bahwa "hidup sehat itu 
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mahal", namun tidak sedikit pula yang 

menyadari bahwa "hidup sehat sangat 

sederhana". Di sisi lain, ada juga 

sebagian orang yang tahu akan hal itu 

namun masih saja sulit untuk 

memulainya dan tidak tahu harus 

memulai dari mana. Dimaklumi, itu 

manusiawi, karena dengan sifat yang 

manusiawi tersebut, seseorang 

membutuhkan motivasi untuk mencoba 

melakukan sesuatu. 

 

Menurut wikipedia, arti dari kata motivasi 

adalah proses yang menjelaskan 

intensitas, arah dan ketentuan seorang 

individu untuk mencapai tujuannya. Tiga 

elemen utama dalam definisi ini 

diantaranya adalah intensitas, arah dan 

ketekunan. Jadi ada alasan dalam 

sebuah motivasi, motivasi memberikan 

arah, entah itu arah bergerak maju atau 

bergerak kebelakang. Yang pasti bahwa 

sebuah motivasi melibatkan ketekunan, 

kegigihan dan kesabaran. 

 

Motivasi itu dapat datang dari mana saja, 

bisa datang dari teman, orang tua, 

pasangan hidup yang kita cintai, 

masyarakat atau yang lainnya. Namun 

motivasi yang paling baik adalah motivasi 

yang muncul dari dalam diri. Pikiran kita 

itu ibarat teko (tempat air minum). Apa 

yang tertuang, tergantung dari isi 

tekonya. Mau di isi air comberan atau air 

yang sehat, yang keluar sesuai dengan 

apa yang kita isi. Oleh karena itu, ayo 

motivasi diri kita untuk hidup sehat 

berawal dari diri kita sendiri. 

 

Pada artikel ini, kami akan berbagi 

kepada  Masyarakat tentang Kumpulan

 Kata Motifasi Untuk Hidup 

Sehat, mudah-mudahan dapat 

memberikan arah untuk bergerak maju 

dalam menciptakan hidup yang sehat. 

Perlu dicamkan bahwa "hanya orang 

yang hidup sehat yang akan melanjutkan 

membaca tulisan ini", jika anda tidak 

berniat untuk memotivasi diri anda 

sendiri, maka kami sarankan untuk 

berhenti membaca sampai disini saja 

karna tidak akan berguna bagi orang 

yang tidak berani untuk memulai dengan 

mengisi pikirannya dengan hal yang 

menjadi tujuannya. Mengapa demikian? 

Karena kami tahu dan sadar bahwa 

"Hidup sehat adalah tujuan kita 

bersama". 

 

Selanjutnya.... Bacalah, isi teko 

pikiranmu, motivasi dirimu dan mulailah 

beraksi: 

 

37 MKS Edisi Maret 2016 



1. Lemak Bagaikan Hutang 

Ya.... Lemak bagaikan hutang, lemak 

adalah kelebihan makanan pada 

tubuhmu yang tidak dipakai. Kelebihan ini 

bagaikan kelebihan hutang, dan hutang 

harus dihilangkan. 

"Fat is like debt, Stored fat is all the extra 

food your body couldn't afford to eat. it's 

all the extra food you ate on 'credit', and 

now it's just waiting to be paid off" - 

Bonnie Piester. 

 

2. Diet - Gaya Hidup 

Mengatur makanan yang masuk ke tubuh 

kamu, bukanlah urusan jangka pendek. 

Mengatur asupan makanan merupakan 

bagian dari mengatur gaya hidup, 

mengatur hidup, untuk masa depan yang 

lebih baik. 

"Its not a short term diet. Its a long term 

life style chang". 

 

3. Diet Butuh Waktu 

Butuh waktu 4 minggu agar kamu melihat 

hasil dari diet dan olahraga yang kamu 

lakukan. Butuh 8 minggu bagi keluarga 

dan teman kau untuk menyadari 

perubahan pada dirimu. Dan butuh waktu 

12 minggu bagi lingkungan agar tahu 

kamu berubah. Jadi jangan menyerah, 

tetaplah istikomah. Perubahan itu adalah 

keniscayaan. Penampakan akan 

mengikuti setelah usaha dilakukan. 

"It takes 4 weeks for you to see your body 

changing, it takes 8 weeks for your friends 

and family, it takes 12 weeks for the rest 

of the world keep going". 

 

4. Motivasi untuk mereka yang tidak 

punya waktu 

Bagi mereka yang berpikir tidak punya 

waktu untuk mengasup makanan sehat, 

pada suatu saat, akan mendapatkan 

waktu untuk merenung di saat sakit. 

"Those who think they have no time for 

healthy eating will sooner or later have to 

find time for illness." 

 

5. Motivasi menyapa tubuh 

Katakan pada tubuhmu, "wahai tubuh, 

saya minta maaf telah 

memperlakukanmu secara tidak baik, 

Aku sering memberimu makanan yang 

tidak sehat. Aku jarang 

memperhatikanmu, aku berjanji mulai 

hari ini aku akan memperbaikinya, aku 

akan mengkonsumsi makanan yang 

sehat dan kembali membuatmu bugar 

lagi. Aku akan membuatmu kembali fit 

seperti sedia kala. Ya... aku akan 

melakukannya. Aku berjanji...". 
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"Dear body.........., I'm sorry I've treated 

you unkindly, feeding you unhealthy 

foods and not taking care of you. I vow 

that starting I will do better. I will eat-

Clean and get you back into shape. I will 

get you to the best level of fitness you can 

be. We will do it! You are my temple. with 

love and gracious kindness, me". 

 

6. Menjadi Kuat Hari demi Hari 

Bisiki dan motivasi hatimu dengan 

mengatakan kuat... kuat... saya kuat! 

Saya akan menjadi semakin kuat hari 

demi hari. Aku akan menjadi semakin 

sehat hari demi hari. Aku akan menjadi 

semaki bugar hari demi hari. Aku bisa. 

Aku yakin aku bisa. 

"Getting Strongger each day". 

 

7. Mulailah Berolahraga 

Motivasi pikiranmu dengan menetting 

pola pikir dengan tepat. Yakinlah bahwa 

berolahraga bukanlah siksaan. 

Berolahraga bukanlah hukuman. 

Berolahraga adalah hadiah. Hadiah bagi 

mereka yang ingin hidup sehat. Ambillah 

hadiah itu. Selamat mendapatkan hadiah. 

"Working out is a reward, not a 

punishment". 

 

8. Motivasi Kendali Diri 

Jangan biarkan akhir pekan kamu 

menghancurkan kemajuan yang telah 

kamu buat. Badan sudah langsingan 

kamu kendutin lagi, yang benar saja! 

Lawanlah godaan yang merusak dietmu. 

Lawanlah rasa malasmu, kendalikan 

dirimu. Engkaulah tuan rumah dari 

tubuhmu. 

 

 

 

9. Motivasi dari Olahraga Lari 

Camkan ini! Kamu tidak bisa mengakhiri 

apa yang tidak kamu mulai. Kamu tidak 

bisa mendapatkan apa yang tidak kamu 

lakukan. 

"You can't finish what you don't star". 

 

10. Apakah Diet itu Mudah? 

Apakah hal yang mudah menjalani gaya 

hidup sehat? Apakah mudah untuk 
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berolahraga secara teratur? Apakah 

mudah untuk komitmen hanya makan 

makanan yang sehat? Tidak, itu tidak 

mudah. tapi apakah itu layak dijalankan. 

Sangat! itu sangat layak untuk 

diperjuangkan. Yakinlah, hasilnya akan 

sangat luarbiasa. 

"will it be easy? Nope. worth it? 

Absolutely." 

 

 

11. Jangan Mengeluh 

Jangan berani-beraninya kamu komplain 

tentang berat badanmu, jika kamu tidak 

melakukan apapun untuk merubahnya. 

"Don't you dare comlain about your 

weight if you're not doing anything about 

it". 

 

12. Peduli Pada Hasil 

Jika kamu perhatian dengan hasil yang 

ingin kamu capai, maka kamu sudah 

hampir pasti akan berusaha untuk 

menjaga ikhtiarmu. 

"If you care enaugh for the tesult, you will 

almost always attain it". - William James. 

 

13. Mud Bagus 

Jika ingin mood kamu bagus, lakukan 

satu hal sederhana berikut ini: 

== O L A H R A G A == 

"You are only one workout away from a 

good mood". 

 

14. Nikmatnya Sehat 

Tidak ada rasa nikmat yang paling bagus 

selain dari nikmat sehat dan merasa 

sehat. 

 

"Nothing Testes as good as being healthy 

feels". 

 

15. Mengidam Makan 

Silahkan pilih, memakan junk food untuk 

kenikmatan sesaat, atau menjaga 

badanmu untuk kenikmatan seumur 

hidup. 

"Junk food you've craved for an hour, or 

the body you've craved for a lifetime? 

your decision". 

 

16. Diet Butuh Pengotbanan 

Ya, mungkin ini akan menyakitkan. Ya, 

mungkin ini membutuhkan waktu. Ya, ini 

memang membutuhkan kekuatan tekad. 

Dan dibutuhkan sebuah pengorbanan, 

disamping itu akan ada godaan yang 

hadir dalam perjuanganmu. Namun jika 

kamu melihat hasilnya, semua 
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pengorbanan itu akan terbayarkan 

dengan balasan yang setimpal. 

"It will hurt. 

It will take time. 

It willtequire dedication. 

It will require wilpower. 

you will need to make healthy decisions. 

It requires sacrfice. 

You will need to push your body to its 

max. 

There will be temptation. 

But, I promise you, when you reach your 

goal, it's WORTH IT." 

 

17. Sekarang dan Nanti 

Diet kamu bulan ini adalah tubuh kamu 

bulan depan. 

"This month diet is next month's body" 

 

18. Sehat di Ruang Privat dan Publik 

Apa yang kamu makan diruang privat, 

sebenarnya merupakan apa yang kamu 

pakai diruang publik. Makan yang sehat, 

dan tampillah secara bugar. 

"what you eat in private eventually is what 

you weat in public. Eat clean, look lean. 

 

19. Dilema dalam pilihan untuk Sehat 

Mengurangi berat badan itu susah. Jadi 

gendut juga susah. Silahkan pilih 

susahmu. Your decision. 

"Losing weight is HARD. 

Being fat is HARD 

Pick your HARD". 

 

20. Prinsip dalam Makan 

Makanlah untuk hidup. Jangan hidup 

untuk makan. 

"One Must Eat to Live, Not Live to Eat". - 

Moliere 

 

21. Jagalah Tubuhmu 

Jaga baik-baik tubuhmu! Cuma  disitu 

satu-satunya tempat dimana jiwa dan diri 

kamu bisa hidup. 

"Take care of your body! It's the only 

place you have to live in". 

 

Demikianlah sedikit motivasi untuk hidup 

sehat yang dapat kami berikan kepada 

Mitra Kesehatan Masyarakat, Semoga 

dapat memberikan tambahan semangat 

pada kita untuk lebih hidup sehat. 
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eekor bangau hidup di dekat 

sebuah danau. Ia sudah mulai 

tua sehingga tidak kuat 

lagi mencari ikan. Ia memutuskan untuk 

menggunakan akalnya untuk 

mendapatkan makanan. 

  

Ia pun berjalan-jalan di tepi danau dan 

sengaja menghela napas keras-keras. 

Seekor kepiting sedang melintas. Melihat 

bangau yang tampak sedih itu, ia 

menyapa, “Hai bangau, mengapa kau 

begitu sedih?” 

 

“Tak lama lagi aku akan mati kepalaran,” 

kata bangau. 

 

“Kemarin aku kebetulan mendengar dua 

nelayan menjala di danau ini. Salah satu 

mengatakan bahwa di danau ini banyak 

ikan dan mengajak temannya menjala di 

sini. Tetapi temannya berkata danau di 

sebelah sana lebih banyak ikannya. Jadi 

mereka akan pergi ke danau itu baru 

kemudian kembali kemari bila ikan di 

danau sana sudah habis.” 

 

“Kau tahu, aku akan mati bila tak ada ikan 

lagi di sini,” lanjut bangau dengan suara 

sedih. 

 

Kepiting mendengarkan dengan 

seksama. Kemudian ia menyelam dan 

memberitahukan berita buruk itu kepada 

semua ikan. 

S 

METAPHORE 

Kisah 

  

dan 
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Dalam sekejab semua ikan berkumpul di 

dekat bangau. Seekor ikan berkata, 

“Bangau, kepiting sudah memberitahu 

kami. Sama seperti dirimu, kami juga 

dalam bahaya besar. Kau memang 

musuh kami, tetapi kami percaya kau 

dapat menolong kami.”  

 

Bangau berpura-pura berpikir, lalu 

berkata, ”Aku sudah tua, apa yang bisa 

kulakukan untuk kalian. Aku tidak dapat 

menghalangi kedua nelayan itu.” 

 

Ikan-ikan 

bercakap-cakap 

dengan suara 

berisik. Mereka 

juga terus 

membujuk 

bangau agar mau 

menolong 

mereka. 

 

“Bangau,” kata seekor ikan. “Kau 

memang tidak dapat melawan nelayan, 

tetapi kau kan bisa memindahkan kami.” 

 

Bangau masih memasang paras muka 

sedih. Ia pura-pura berpikir. Lalu ia 

berkata, “Aku pernah melihat sebuah 

danau  di atas bukit. Airnya sangat jernih. 

Tampaknya banyak makanan untu kalian 

di sana. Nelayan tak mungkin dapat 

menemukan danau itu karena letaknya 

tersembunyi.” 

 

Ikan-ikan sangat gembira. Tetapi mereka 

bingung melihat bangau sedih lagi. 

 

“Kau seharusnya senang karena dapat 

menyelamatkan kami. Dengan begitu kau 

juga tidak akan kehabisan makanan.” 

 

“Kalian kan tahu aku sudah tua. 

Bagaimana aku dapat membawa kalian 

semua?” 

 

Ikan-ikan 

berunding. 

Akhirnya mereka 

mengambil 

keputusan. 

 

“Kau dapat 

memindahkan 

kami sedikit-sedikit setiap hari,” kata 

seekor ikan tua. “Nelayan itu baru akan 

kembali beberapa minggu lagi. Kau dapat 

menyelamatkan kami.” 

 

Bangau terlihat gembira seolah karena 

berhasil menemukan cara menolong 

ikan-ikan di danau. 

 

“Baiklah, kita berangkat sekarang juga. 

Siapa siap pergi?” 
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Ikan-ikan berunding lagi. Akhirnya 

mereka sepakat bangau akan membawa 

tiga atau empat ikan setiap hari. 

 

Bangau membuka paruhnya di atas 

permukaan air dan tiga ikan besar 

melompat masuk ke dalamnya. Bangau 

segera terbang membawa mereka. 

Setelah agak jauh, bangau turun ke darat 

dan memakan ikan-ikan itu. 

 

Demikianlah, setiap hari bangau 

mendapatkan banyak makanan tanpa 

harus susah payah mencari ikan. 

 

Beberapa hari berlalu, tibalah giliran 

kepiting untuk dipindahkan. Bangau yang 

menganggap kepiting sebagai musuhnya 

sangat gembira karena akhirnya kepiting 

masuk dalam perangkapnya. 

 

“Aku tak dapat membawamu dalam 

paruhku. Jepitlah leherku dengan 

capitmu.” 

Kepiting menjepit leher bangau. 

Berangkatlah mereka. 

 

Ketika mereka mendekati tempat bangau 

biasanya makan, mata kepiting silau. Ada 

sesuatu di tanah yang memantulkan 

cahaya matahari. Kepiting penasaran, 

apa yang begitu menyilaukan? Setelah 

lebih dekat ia melihat bahwa benda putih 

yang memantulkan cahaya itu adalah 

setumpuk tulang ikan. 

 

Sadarlah kepiting bahwa bangau telah 

memperdaya mereka. 

 

Kepiting langsung memperketat jepitan 

capitnya di leher bangau. Bangau tidak 

dapat bernapas. Ia pun jatuh ke tanah 

dan mati. 
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ada masa sekarang, manusia 

terus berlomba-lomba 

berinovasi dalam bidang 

teknologi. Banyak sekali teknologi-

teknologi canggih yang saat ini telah 

berhasil di ciptakan oleh manusia demi 

mendukung era modern saat ini. Tak 

terkecuali pada teknologi kendaraan 

masa kini, manusia terus berusaha untuk 

menciptakan teknologi-teknologi baru 

yang lebih canggih dan lebih efisien demi 

menunjang kebutuhan manusia di masa 

sekarang. 

 

Kali ini akan akan saya jelaskan 

pengertian dan penjelasan tentang 

pengertian dari teknologi VTEC, DOHC, 

SOHC, I-DSi, dan EFI yang saya ambil 

dari berbagai sumber dan kemudian saya 

rangkum dan saya gabungkan menjadi 

satu pada artikel ini. Langsung saja saya 

jelaskan satu per satu dari pengertian di 

atas. 

 

1. TEKNOLOGI VTEC 

 

VTEC (Variable Valve Timing and Lift 

Electronic Control) adalah teknologi 

pengatur katup canggih yang ditemukan 

oleh Honda, dan sampai sekarang masih 

digunakan oleh jajaran mesin Honda. 

Keunggulan teknologi VTEC terletak di 

kemampuan mesin bersilinder kecil 

dalam menghasilkan tenaga yang 

sebanding dengan mesin yang 

bersilinder besar, dan di samping itu juga 

memberikan konsumsi bahan bakar yang 

baik, serta juga dapat digunakan secara 

harian. 

 

Dengan teknologi VTEC, performa 

P 

KOLOM TECHNO 

Pengertian VTEC, DOHC, SOHC, 

VVT-i, I-DSi dan EFI 
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optimal pada kecepatan tinggi, namun 

tetap dapat mempertahankan efisiensi 

bahan bakar sehingga dapat 

menurunkan tingkat emisi dan polusi. 

Hanya pada mesin VTEC pengaturan 

ketinggian bukaan katup diatur secara 

elektronik. 

 

Pada putaran rendah, satu katup terbuka 

penuh dan katup lainnya hanya terbuka 

sedikit untuk menciptakan efek 

perputaran udara di dalam ruang bakar, 

sehingga dapat mencapai tenaga mesin 

yang optimal dan akselerasi responsif 

baik pada saat putaran RPM tinggi atau 

rendah. 

 

Secara prinsip, VTEC terbagi tiga 

macam: VTEC-E, VTEC SOHC, dan 

VTEC DOHC. Ketiganya memanfaatkan 

rocker arm sebagai pengatur waktu 

bukaan katup. VTEC-E (Economic) 

digunakan pertama kali di Indonesia oleh 

Honda Civic Ferio 1996. Di putaran 

rendah, jumlah katup yang terbuka hanya 

12 dari 16 katup, sisanya akan terbuka 

saat putaran mesin tinggi. 

 

VTEC SOHC seperti yang digunakan 

pertama kali di Indonesia oleh old Honda 

City. Lama (duration) dan jarak (lift) 

bukaan katup masuk akan berbeda saat 

idle, putaran sedang dan tinggi. Namun 

untuk katup buang, tidak diatur durasi dan 

lift-nya. Pada VTEC DOHC, katup 

buangnya pun diatur durasi dan lift-nya. 

Prinsip kerjanya serupa dengan VTEC 

SOHC, tapi cam-nya terpisah menjadi 

dua. 

 

Keunggulan VTEC 

 

1. Mesin bersilinder kecil, 

mampu menghasilkan tenaga 

sebanding dengan mesin 

bersilinder besar. 

2. Memberikan konsumsi 

bahan bakar yang baik. 

3. Menjaga performa mesin 

agar tetap optimal, baik untuk 

putaran mesin rendah maupun 

putaran tinggi. 

4. Proses pembuangan tak 

memerlukan pembukaan katup 

variabel sebab gas buang semakin 

lancar, jadi kerja mesin akan 

semakin enteng. 

Kelemahan VTEC 

 

Karena menggunakan oli, kerja 

VTEC bisa terganggu karena oli 

mesin kurang, kotor atau tekanan 

oli rendah karena adanya 

kebocoran pada sistem, misalnya 

O-ring yang rusak. 
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2. DOHC DAN SOHC 

 

Antara SOHC dengan DOHC memang 

memiliki perbedaan konsep yang besar. 

Kedua istilah tersebut berbicara 

mengenai mekanisme pergerakan katup. 

SOHC merupakan singkatan dari Single 

OverHead Camshaft, sedangkan DOHC 

adalah kepanjangan dari Double 

OverHead Camshaft. 

 

Terlihat dari dari kedua singkatan 

tersebut ada satu kata yang sama yaitu, 

camshaft atau noken as. Memang pada 

noken as inilah terletak perbedaan kedua 

teknologi tersebut. 

 

Camshhaft atau noken as memiliki fungsi 

untuk membuka tutup katup isap dan 

katup buang. Katup isap bertugas untuk 

mengisap campuran bahan bakar udara 

ke dalam ruang bakar. Sebaliknya, katup 

buang memiliki tugas untuk menyalurkan 

sisa pembakaran ke knalpot. 

 

Sebenarnya teknologi mekanisme katup 

tidak hanya SOHC dan DOHC, tetapi 

masih ada sistem lain yang disebut OHV 

(Over Head Valve). Mekanisme kerja 

katup ini sangat sederhana dan memiliki 

daya tahan tinggi. Penempatan 

camshaft-nya berada pada blok silinder 

yang dibantu valve lifter dan push rod 

diantara rocker arm. 

 

Mekanisme OHV banyak dipakai oleh 

mesin diesel truk yang hanya 

membutuhkan torsi. Karena 

pengembangan teknologinya terbatas, 

sistem OHV sudah jarang digunakan lagi 

pada mesin bensin. 

 

Para ahli otomotif terus berpikir untuk 

menciptakan sistem mekanisme katup 

baru. Mereka pun beralih ke model 

OverHead Camshaft (OHC) yang 

menempatkan noken as di atas kepala 

silinder. Noken as langsung 

menggerakkan rocker arm tanpa melalui 

lifter dan push rod. Camshaft digerakkan 

oleh poros engkol melalui rantai atau tali 

penggerak. 

 

Tipe ini sedikit lebih rumit dibandingkan 

dengan OHV. Karena tidak 

menggunakan lifter dan push rod, bobot 

bagian yang bergerak menjadi 

berkurang. Ini membuat kemampuan 
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mesin pada kecepatan tinggi cukup baik 

karena katup mampu membuka dan 

menutup lebih presisi pada kecepatan 

tinggi. OHC yang memakai noken as 

tunggal sebagai tempat penyimpanan 

katup isap dan buang sering disebut 

sebagai SOHC. 

 

Setiap noken as untuk setiap silinder 

hanya mampu menampung 2 katup, 1 

isap, dan 1 buang. Oleh karena itu, mesin 

yang memiliki 4 silinder pasti hanya bisa 

memakai 8 katup. 

 

Keinginan untuk membuat mesin yang 

lebih bertenaga dibandingkan model 

SOHC, mendorong lahirnya teknologi 

DOHC. Mesin DOHC mempunyai suara 

yang lebih halus dan performa mesin 

yang lebih baik dari pada SOHC karena 

masing-masing poros pada mesin DOHC 

memiliki fungsi berbeda untuk mengatur 

klep masuk dan buang. 

 

Sementara itu, pada mesin SOHC, satu 

poros sekaligus bertugas mengatur 

buka/tutup klep masuk/buang sehingga 

pembakaran yang terjadi pada mesin 

DOHC lebih maksimal dan akselerasi 

mobil bermesin DOHC menjadi lebih baik. 

 

DOHC memakai dua noken as yang 

ditempatkan pada kepala silinder. Satu 

untuk menggerakkan katup isap dan satu 

lagi untuk menjalankan katup buang. 

Sistem buka tutup ini tidak memerlukan 

rocker arm sehingga proses kerja 

menjadi lebih presisi lagi pada putaran 

tinggi. 

DOHC 

 

SOHC 

Konstruksi tipe ini sangat rumit dan 

memiliki kemampuan yang sangat tinggi 

dibandingkan dua teknologi lainnya. 

Mekanisme katup DOHC bisa dibagi 

menjadi dua model, yaitu single drive belt 

directly dan noken as intake (isap) yang 
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digerakkan roda gigi. 

 

Pada teknologi pertama, dua noken as 

digerakkan langsung dengan sebuah 

sabuk. Sedangkan pada model kedua, 

hanya salah satu noken as yang 

disambungkan dengan sabuk. Umumnya 

ada lah bagian roda gigi katup intake. 

Antara roda gigi intake disambungkan 

dengan roda gigi exhaust (buang), 

sehingga katup exhaust akan turut 

bergerak pula. 

 

Adanya dua batang noken as 

memungkinkan pabrikan untuk 

memasangkan teknologi multikatup dan 

katup variabel pada mesin DOHC. Dalam 

satu silinder bisa dipasang lebih dari satu 

katup. Saat ini umumnya pabrikan 

menggunakan model 2 katup isap dan 2 

katup buang, sehingga mesin DOHC 

yang memiliki 4 silinder bisa memasang 

16 katup sekaligus. 

 

Sebenarnya mesin 4 langkah mempunyai 

4 proses kerja, yaitu langkah isap, 

kompresi, usaha, dan buang. Tetapi 

bekerjanya katup hanya membutuhkan 

katup isap dan buang, karena sisa proses 

lainnya terjadi di ruang bakar. Mekanime 

pergerakan katup diatur sedemikian rupa 

sehingga noken as berputar satu kali 

untuk menggerakkan katup isap. 

Sedangkan untuk katup buang sebanyak 

2 kali berputarnya poros engkol. 

 

Gerakan "noken as" 

 

Noken as membuka dan menutup katup 

sesuai timing yang telah diprogram. 

Noken as digerakkan oleh poros engkol 

dengan beberapa metode, yaitu timing 

gear, timing chain, dan timing belt. 

Metode timing gear digunakan pada 

mekanisme katup jenis mesin OHV yang 

letak sumbunya di dalam blok silinder. 

Timing gear umumnya menimbulkan 

bunyi yang besar dibandingkan model 

rantai (timing chain), sehingga mesin 

bensin OHV menjadi kurang populer 

dibandingkan model lainnya. 

 

Model timing chain dipakai untuk mesin 

SOHC dan DOHC. Noken as digerakkan 

oleh rantai (timing chain) dan roda gigi 

sprocket sebagai ganti dari timing gear. 

Timing chain dan roda gigi sprocket 

dilumasi dengan oli. 

 

Tegangan rantai diatur oleh chain 

tensioner. Vibrasi getaran rantai dicegah 

oleh chain vibration damper. Noken as 

yang digerakkan rantai hanya sedikit 

menimbulkan bunyi dibandingkan 

dengan timing gear, sehingga banyak 

diadopsi pabrikan. 

 

Teknologi timing belt lahir dari kebutuhan 
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akan mesin yang bersuara senyap. 

Model sabuk ini tidak menimbulkan bunyi 

kalau dibandingkan dengan rantai. Selain 

itu tidak memerlukan pelumasan dan 

penyetelan tegangan. Kelebihan lainnya 

adalah belt lebih ringan dibandingkan 

rantai. Belt penggerak dibuat dari 

fiberglass yang diperkuat karet sehingga 

memiliki daya regang yang baik. Belt juga 

tidak mudah meregang bila terjadi panas. 

Oleh karena itu, model belt kini banyak 

dipasang pada mesin modern. 

 

3. VVT-I (VARIABLE VALVE TIMING 

WITH INTELLIGENCE) 

 

Mesin yang pertama kali diperkenalkan 

pada 1996 ini telah digunakan di 

sebagian besar mobil Toyota. Tak hanya 

itu mesin ini diklaim membuat mesin lebih 

efisien dan bertenaga, ramah lingkungan 

serta hemat bahan bakar. lalu bagimana 

dengan sistem kerjanya hingga dapat 

menciptakan hasil yang memuaskan. 

 

Layaknya telah diuraikan wikipedia, cara 

kerja teknologi ini cukup simpel. Untuk 

menghitung waktu buka tutup katup ( 

valve timing ) yang optimal, ECU ( 

Electronic Control Unit ) menyesuaikan 

dengan kecepatan mesin, volume udara 

masuk, posisi throttle ( akselerator ) dan 

temperatur air. Supaya target valve 

timing senantiasa terwujud, Sensor posisi 

chamshaft atau crankshaft memberikan 

sinyal yang menjadi respon koreksi. 

 

Mudahnya sistem VVT-i ini akan terus 

mengoreksi valve timing atau jalur keluar 

masuk bahan bakar dan udara. 

Disesuaikan dengan pijakan pedal gas 

dan beban yang ditanggung untuk 

menghasilkan torsi optimal di tiap-tiap 

putaran dan beban mesin. Dengan begitu 

akan menghasilkan tenaga yang optimal, 

hemat bahan bakar dan ramah 

lingkungan. 

 

Keunggulan VVT-i 

 

1. Tenaga yang optimal 

disetiap putaran mesin, Sistem 

katup mendukung proses 

pembakaran lebih efektif dalam 

menghasilkan tenaga yang 

maksimal. 
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2. Hemat Bahan Bakar, 

Pengaturan katup elektronik 

membuat konsumsi bahan bakar 

menjadi hemat dan efesien. 

3. Gas Buang Ramah 

Lingkungan,Suplai bahan bakar 

dan udara yang diatur oleh sistem 

kerja katup membuat pembakaran 

menjadi sempurna, dan gas buang 

yang dihasilkan menjadi besih. 

4. Tercatat lebih dari satu 

varian Toyota yang mengadopsi 

Teknologi VVT-i ini layaknya 

Toyota Avanza, Toyota Innova, 

Toyota Yaris dan Sedan Toyota 

Vios. 

4. I-DSI (INTELLIGENT DUAL AND 

SEQUENTIAL IGNITION) 

Mesin i-DSI sebagai teknologi pintar yang 

dirancang khusus untuk mobil kompak, 

dengan 2 buah busi pada tiap silinder di 

dalam ruang pembakaran dan 

pengontrolan waktu pembakaran secara 

cerdas, dapat mencapai ultra-high fuel 

economy dengan pemakaian bahan 

bakar yang rendah dan ekonomis, 

sekaligus menghasilkan torsi maksimal 

pada putaran RPM rendah sampai 

menengah, sesuai kecepatan pada 

penggunaan sehari-hari. 

 

Mesin i-DSI melakukan pembakaran 

yang lebih efisien, sehingga 

menghasilkan tenaga mobil yang lebih 

responsif, pemakaian bahan bakar yang 

paling hemat di kelasnya, dan emisi gas 

buang yang lebih bersih. 

 

Bagaimana i-DSI bekerja? 

 

Mesin i-DSI mempunyai ruang 

pembakaran yang compact dan dua busi 

pada tiap silinder. 

Sistem dual & sequential ignition 

mengatur waktu urutan pengapian dari 

kedua busi, yaitu pada langkah hisap dan 

langkah buangnya, berdasarkan 

kecepatan dan beban kerja mesin. 

 

Pengaturan ini memungkinkan 

pembakaran yang lebih cepat dan 

menyeluruh serta momen puntir yang 

besar pada kecepatan rendah-

menengah. Sistem tersebut akhirnya 

menghasilkan keseimbangan tinggi 

antara pemakaian bahan bakar yang 
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ekonomis dan tenaga yang responsif. 

 

5. TEKNOLOGI EFI (ELECTRONIC 

FUEL INJECTION) 

 

EFI adalah sebuah kata singkatan dari 

Electronic Fuel Injection. Adapun 

pengertian dari EFI adalah sebuah sistem 

penyemprotan bahan bakar yang dalam 

kerjanya dikontrol secara elektronik agar 

didapatkan nilai campuran udara dan 

bahan bakar selalu sesuai dengan 

kebutuhan motor bakar, sehingga 

didapatkan daya motor yang optimal 

dengan pemakaian bahan bakar yang 

minimal serta mempunyai gas buang 

yang ramah lingkungan. 

 

Dalam kehidupan sehari hari nama EFI 

telah dipakai oleh merk Toyota, 

sedangkan merk lain mempunyai nama 

nama yang berbeda, akan tetapi prinsip 

dari semua sistem tersebut adalah sama. 

 

Fungsi dan Cara Kerja Injeksi 

 

Fungsi dan cara kerja komponen injeksi 

Bahan bakar bensin elektronik Sistem 

EFI itu terdiri dari tiga system utama,yaitu 

system bahan bakar,system induksi 

udara,dan system control elektronik. 

Untuk sepeda motornya bisa dilihat di 

Sepeda Motor Injeksi Honda. 

 

Sistem Bahan Bakar 

 

Sitem Bahan Bakar berfungsi untuk 

menyalurkan bahan bakar dari tangki ke 

ruang bakar. 

Komponen system bahan bakar terdiri 

atas pompa bahan bakar, fuel pulsation 

damper, pressure regulator, injektor dll. 

 

Pompa Bahan Bakar 

Pompa bahan bakar berfungsi utuk 

menyalurkan bahan bakar dari tangki ke 

injector. Pompa bahan bakar yang 

digunakan adalah pompa bahan bakar 

listrik. 

 

Fuel Pulsation Damper 

Fuel pulsation damper berfungsi sebagai 

penyerap perubahan tekanan pada 

saluran tekanan karena adanya injeksi. 

Tekanan bahan bakar dalam intake 

manifold dipertahankan oleh pressure 

regulator. 
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Pressure Regulator 

Pressure regulator berfungsi mengatur 

tekanan bahan bakar ke injector-

injektor.Jumlah bahan bakar yang di 

injeksikan diatur oleh sinyal yang di 

berikan ke injector sehingga tekanan 

harus tetap pada tiap-tiap injketor.Untuk 

mendapatkan jumlah penyemprotan yang 

tepat,tekanan bahan bakar harus 

dipertahankan lebih kurang 2,55 kg/cm2. 

 

Injektor 

Injektor adalah sebuah nozzle 

elektromagnetik yang kerjanya dikontrol 

leh computer.Injektor dilengkapi dengan 

heat insulator pada saluran masuk atau 

pada kepala slinder yang dekat dengan 

lubang pemasukan. 

 

Cold Start Injektor 

Cold start Injektor digunakan untuk 

mensuplai bahan-bahan pada saat suhu 

motor masih rendah.Injektor ini dipsang 

di baian tengah ruangan udara masuk. 

Injektor bekerja hanya pada saat start bila 

temperature air pendingin di bawah 220 

Celsius. 

 

Sistem induksi udara berfungsi untuk 

menyediakan sejumlah udara yang 

diperlukan untuk pembakaran terdiri atas: 

 

Throttle Body 

Throttle body terdiri atas katup therottle 

untuk mengontroludara masuk,sebuah 

system by pass udara yang mengatur 

aliran udara pada putaran idle dan 

sebuah throttle position sensor untuk 

menyensor kondisi terbukanya katup 

therottle. 

 

Katup Udara 

Katup udara di gunakan untuk fast idle 

yang bekerjanya oleh bimetal dan heat 

coil motor dalam keadaan dingin.Katup 

udara di pasangkan pada permukaan 

samping kanan slinder.Jika putaran fast 

idle selama pemanasan tidak stabil atau 

rendah maka hali ini antara lain 

disebabkan oleh kesalahan pembukaan 

katup udara. 

 

Air Flow Meter 

Air flow meter mendeteksi jumlah udara 

yang masuk dan mengirimkan sinyal ke 

computer yang menentukan dasar jumlah 

injeksi.Air flow meter terdiri atas plat 

pengukur,pegas kembali ,baut penyekat 

campuran idle,sensor udaa masuk dan 

switch pompa bahan bakar. 

 

System Kontrol Elektronik (ECU) 

Kalau komputer mempunyai CPU, maka 

pada sistem Injeksi mempunyai ECU 

(Electronic Control Unit) Sistem Kontrol 

elektronik mempunyai bermacam-macam 

sensor yang terdiri atas air flow meter, 
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Sensor air pendingin, sensor psisi katup 

gas, sensor udara masuk, sensor gas 

tekan, dan sensor tekanan mesin. 

 

Perangkat ini akan menentukan lama 

kerja injector.Kelengkapan yang lain 

adalah main relay yang menyediakan 

sumber arus listrik ke computer. Circuit 

opening relay yang mengontrol kerja 

pompa bahan bakar dan sebuah resistor 

yang menstabilkan kerja injector 
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Pertanyaan: 

Malam pak firman. Perkenalkan saya ibu 

Mita dari bandung, saya pembaca setia 

dari majalah kekuatan sugesti ini, oh ya 

saya pernah melakukan hipnoterapi ke 

seorang hipnoterapist, dia mengatakan 

kalau saya termasuk orang yang susah 

masuk ke alam bawah sadar, ada yang 

ngeblok katanya, setelah saya membaca 

majalah kekuatan sugesti disitu sering 

ditulis bahwa semua orang bisa disugesti, 

bagaimana menurut mas firman tentang 

pendapat hipnoterapist itu? Ibu mita 

Jawab: 

Terima kasih ibu mita, sudah setia 

membaca majalah kekuatan sugesti ini 

dan coba dibagi kesetiaannya ke teman-

teman ibu lainnya ya. Mengena li 

pengalaman ibu tentang hipnoterapi, 

mungkin saya terapistnya ibu belum 

memahami dengan utuh apa itu bawah 

sadar, sehingga mengatakan ibu ada 

yang ngeblok. Iya memang itu yang 

banyak berkembang di msyarakat, 

pemahaman yang terlalu sempit tentang 

bawah sadar. Oh ya kalau masih 

mengatakan istilah “masuk”, maka itu 

menunjukkan pemahaman yang terlalu 

sempit tentang pikiran. 

Ibu benar, semua orang bisa disugesti 

yang penting masih memiliki kepala dan 

masih bisa bernafas normal. Banya salah 

memahami di masyarakat seolah-olah 

hipnoterapist yang melakukan proses 

penyelesaian masalah, padahal yang 

benar adalah diri klien sendiri yang 

melakukannya, Sehingga ketika 

seseorang sudah memahami cara 

mengenali, mengontrol dan 

memaksimalkan pikiran, maka orang 

tidak lagi butuh hipnoterapist sebab 

sudah bisa mengutak-ngatik pikirannya 

sendiri. 

CURHAT PIKIRAN 
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Pertanyaan : 

Saya aneh dengan tulisan-tulisan di 

majalah kekuatan sugesti ini tentang 

mengubah pikiran. Apa iya, secepat itu 

mengubah pikiran, dibanyak artikel 

mengatakan bahwa mengubah pikiran itu 

susah dan butuh bantuan orang lain 

untuk melakukannya? Bahkan harus ada 

kondisi tertentu yang perlu dipenuhi 

Ridwan 

Jawaban : 

Terima kasih sudah membaca majalah 

kekuatan sugesti dan sudah 

menganggap aneh isi majalah ini, saya 

senang ketika ada orang yang 

berkomentar bahwa artikel di majalah 

sugesti itu aneh, sebab jika sudah 

merasa aneh itu artinya majalah ini sering 

dibaca. Oh ya, mengenai perubahan 

pikiran itu susah atau gampang, jawaban 

saya adalah gampang. Anda pernah 

mendengar ceramah, atau mendengar 

kalimat motivasi, membaca buku, 

menonton acara televisi, lalu anda 

mengangguk tanda setuju, maka disitulah 

sebenarnya perubahan terjadi. Kita 

hanya butuh mengangguk untuk 

melakukan perubahan dalam pikiran kita. 

Kalau ada orang yang mengatakan 

bahwa mengubah pikiran itu susah, maka 

itu artinya dia belum memahami dengan 

benar apa itu pikiran, pikiran diciptakan 

oleh Tuhan untuk dipergunakan dengan 

mudah, anda perlu mengangguk saja 

untuk mengubah pikiran anda. 

Jadi, masih mau bilang kalau mengubah 

pikiran itu susah? Tentu tidak, mengubah 

pikiran itu mudah bahkan saya sering 

katakan semudah membalikkan telapak 

tangan. Mungkin hanya AMC yang 

mengatakan kalau mengubah pikiran itu 

mudah, sebab memang tujuan program 

AMC adalah untuk memberikan 

kesadaran kepada setiap orang bahwa 

melakukan perubahan diri begitu mudah 

dan begitu cepat. Cukup hanya 

mengangguk, kalau istilah dikomputer 

adalah dengan menekan tombol enter. 

 

Pertanyaan : 

Pak firman, saya senang sekali dengan 

majalah kekuatan sugesti ini, saya 

mendapat banyak pencerahan dari 

majalah ini, oh ya pak saya sering 

melakukan aktivitas trading forex, tapi 

saya sering mengalami loss, apa itu dari 

pikiran saya pak? 

Indarto, Magelang 

Jawab: 

Terima kasih pak indarto atas 

pertanyaannya, juga atas hobinya untuk 

membaca majalah kekuatan sugesti ini, 

untuk trading atau apapun bisninya 
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semua tergantung dari pikiran kita.  Yang 

membuat orang itu dapat uang, bukan 

karena bisnisnya, bukan juga karena 

profesinya tapi murni karena program di 

pikirannya. Sama-sama belajar trading, 

ada yang profit tapi juga ada yang loss, 

yang membuat loss karena memang 

pikiran si tradernya belum mau kaya, 

belum mau uang. Pasti anda bingung, 

kok ada orang gak mau uang? Iya 

memang banyak, orang yang takut 

terhadap uang, karena takut terhadap 

uang maka ketika melakukan profesinya, 

mengerjakan bisnisnya tentu yang ada 

hanya gagal atau income yang kecil.  

Pertanyaan : 

Ada yang mau saya tanyakan ya pak, 

saya punya anak yang kayaknya malas 

sekali untuk belajar, kalau dirumah itu 

bawaannya main mobil aja, anak saya 

kelas 2 SD, apa yang harus saya 

lakukan? 

Ibu Ira, Jakarta 

Jawab: 

Terima kasih ibu ira atas pertanyaannya, 

wah anaknya malas belajar ya, mungkin 

maksud dari ibu adalah malas belajar 

pelajaran sekolah, anak ibu rajin itu 

belajar, buktinya dia main mobil-mobilan, 

bukankah dia juga sedang belajar. Ibu 

coba jadi teman baik bagi diri anaknya, 

coba main juga mobilnya, ajak anak main 

mobil sambil ibu masukkan pelajaran 

sekolah saat dia main. Anak memang 

dunianya bermain, karena itu ibu harus 

pintar-pintar dalam masuk ke dunia anak. 

Kalau anak merasa ibu mendukung 

dunianya, maka ketika ibu mulai 

memasukkan pelajaran sekolah ke anak 

ibu itu pasti cepat nurut dan mau 

memahami. Dicoba ya. 

Bagi anda yang memiliki pertanyaan 

seputar kehidupan, bisa mengirimkan ke 

pratamafirman@yahoo.com, atau melalui 

sms ke 0856.46.000981 atau acc 

facebook di facebook.com/wahana.sejati 
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