
 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

erempuan dan Laki-Laki, sama-sama 

manusia, maka tentu memiliki hak 

yang sama untuk menikmati hidup. 

Bukankah laki-laki dan perempuan itu sama-

sama makhluk Tuhan, yang sama-sama 

diciptakan di dunia, sama-sama diberikan 

Pikiran untuk menciptakan kehidupannya 

sendiri, untuk menciptakan kehidupan yang 

penuh kebaikan, kesuksesan dan 

kemudahan. Tapi, masih banyak orang yang 

menganggap perempuan dengan persepsi 

yang lemah, persepsi yang dianggap tidak 

bisa menciptakan kesuksesan. Persepsi 

terhadap perempuan, masih melekat di 

pikiran banyak orang, anda mungkin juga, 

bahwa perempuan itu adalah makhluk yang 

lemah. Begitu kan? Kenapa saya mengangkat 

perempuan di salam redaksi edisi ini, anda 

sudah bisa menebak, bulan ini adalah bulan 

April yang tentunya sudah lazim dianggap 

bulannya perempuan karena ada peringatan 

hari lahir kartini. 

“mas firman, saya seorang perempuan ibu 

rumah tangga, apakah setelah belajar AMC 

saya bisa punya penghasilan sendiri yang 

besar sehingga bisa membantu suami?”. 

Saya ingat pertanyaan seorang perempuan 

yang menelepon saya beberapa hari yang 

lalu, perempuan ini ingin ikut AMC tapi 

merasa minder apakah dirinya bisa 

memahami AMC, sebab menurutnya 

seharusnya suami yang ikut AMC. Lalu saya 

jelaskan, bahwa memahami AMC adalah 

kebutuhan bagi setiap orang, kebutuhan bagi 

siapapun yang masih memiliki kepala, bagi 

siapapun yang memiliki keinginan untuk 

hidup lebih baik, banyak alumni AMC yang 

perempuan.  

Perempuan seharusnya juga memahami 

bagaimana pikiran bekerja, sebab dengan 

memahami pikiran bekerja maka bisa 
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mengajari suaminya, mengajari anaknya 

untuk menggunakan pikiran dengan benar 

dan utuh. Apa manfaatnya? Tentu 

manfaatnya kehidupan keluarga menjadi 

lebih baik, meningkat di berbagai sisi 

kehidupan. Di sisi ekonomi, disisi kesehatan, 

disisi kebahagiaan, dan sisi kehidupan 

lainnya. Pikiran adalah kunci utama bagi 

kehidupan manusia, baik laki-laki 

maupun perempuan. Dalam 

sebuah keluarga yang terdiri 

dari suami, istri dan anak maka 

sesungguhnya yang menjadi tiang 

keluarga adalah istri, kenapa? 

Karena suami tugasnya adalah 

memberikan nafkah, 

melakukan aktivitas diluar 

rumah. Sedangkan istri 

mengurusi rumah 

tangganya, mengurusi 

anak, mengurusi 

kebutuhan rumah 

lainnya. 

Betapa bahagianya ketika 

seorang istri, seorang perempuan 

memahami AMC. Sehingga bisa 

mempengaruhi anaknya untuk jadi anak yang 

baik, bisa mempengaruhi suaminya supaya 

jadi suami yang baik, bisa men-setting 

kehidupan keluarganya menjadi keluarga 

yang bahagia dan berkelimpahan. Seorang 

perempuan lebih banyak menerima 

tanggung jawab untuk mendidik anak, 

sehingga ketika memahami AMC maka pasti 

memiliki panduan yang tepat untuk 

membentuk karakter anak supaya menjadi 

anak yang baik sesuai keinginan orang 

tuanya. Seorang perempuan yang 

memahami bagaimana pikiran bekerja pasti 

mampu memaksimalkan dirinya untuk 

mendapat penghasilan meskipun 

dirinya berstatus sebagai ibu rumah 

tangga.  

Hmm, ada seorang ibu 

rumah tangga yang ikut 

AMC karena ingin 

mengubah kehidupan 

keluarganya, awalnya 

ketika kelas reguler 

ibu ini sendirian saja 

karena suaminya 

sedang kerja diluar 

pulau tepatnya di papua, 

saat belajar di kelas reguler 

ibu ini tertawa dan menyadari 

bahwa banyak yang salah dalam program 

dipikirannya, banyak yang membuat hidup 

keluarganya susah. Kemudian ibu ini 

menerapkan dalam dirinya, lalu setelah 6 

bulan dari kelas reguler, ibu ini mengajak 

suaminya untuk mengambil program 

platinum AMC untuk memperdalam 
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pemahamannya tentang Pikiran. Luar biasa 

hasilnya, suaminya juga mulai berubah untuk 

menyadari bahwa dirinya juga bisa hidup 

lebih kaya dan lebih hebat. 

Coba perhatikan, istrinya yang pertama kali 

belajar AMC, lalu menerapkannya ke dalam 

rumah tangganya, kehidupan ekonominya 

lebih baik lalu dipengaruhinya suami untuk 

ikut platinum dan hasilnya dua orang, suami-

istri yang sama-sama menyadari kekuatan 

pikiran, sama-sama menyadari memiliki 

power besar dalam dirinya yang sudah Tuhan 

anugerahkan ke dirinya menjadi satu 

kesatuan dalam bentuk keluarga. Tentu bisa 

kita bayangkan, kekuatannya menjadi lebih 

besar, inilah kunci dari ungkapan 

“menikahlah maka pasti lebih kaya”. Menjadi 

lebih kaya ketika dua kekuatan yang memang 

sudah memahami AMC sehingga mau kaya 

dengan benar menjadi satu, tentu hasilnya 

lebih kaya. Tetapi jika pasangan suami-istri 

belum memahami pikiran, masih sama-sama 

belum mau kaya menikah menjadi satu 

keluarga maka hasilnya tentu keluarganya 

menjadi susah juga. 

Memang, kuncinya di Pikiran, bagi para 

perempuan Indonesia, jadilah perempuan 

yang menyadari kekuatan pikiran sehingga 

bisa membantuk keluarga yang berkualitas. 

Majalah kekuatan sugesti edisi april ini 

banyak memberikan artikel yang berkaitan 

dengan perempuan, selamat hari kartini dan 

sukses bagi perempuan-perempuan yang 

mau meningkatkan kualitas hidupnya. 
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ambil menonton acara pencarian 

bakat di salah satu stasiun tv 

swasta, saya mengetik artikel ini 

karena merasa perlu berbagi tentang 

pemahaman sugesti yang benar kepada 

banyak orang. Ketika sedang asik tadi 

menonton, eh tiba-tiba jadi kepengen 

makan mie instan yag iklannya baru saja 

ada di tv. Langsung tadi saya pergi ke 

dapur dan mulai membuat mie instan itu. 

Pertanyaannya adalah, kenapa saya jadi 

pengen buat mie instan, padahal dari tadi 

asik menonton tv? kenapa tiba-tiba 

langsung terbayang nikmatnya sebuah 

mie rebus yang panas dengan telur dan 

sayuran sawi hijau, pokoknya membuat 

saya berpikir rasanya "mantab" apalagi 

malam-malam gini. Jawabannya 

adalah,karena saya tersugesti iklan dari 

produk mie instan tadi. Benar kan?  

Ngomong-ngomong masalah sugesti, 

saya sudah berkali menjelaskan bahwa 

sugesti berasal dari bahasa inggris yaitu 

suggestion yang artinya adalah saran. Ya 

, saran. Tapi banyak orang yang bertanya 

ke saya tentang sugesti, bagaimana 

caranya mensugesti, lalu dimana 

kekuatan sugesti ada dsb. Jadi teringat 

ketika di kelas Alpha Mind Control, jakarta 

bulan maret kemarin. Ada peserta yang 

bertanya ke saya "mas, firman kalau 

sugesti itu gimana, kan sugesti bisa 

menghipnotis". Saya jawab, "iya benar, 

sekarang coba lihat saya, angkat tangan 

kananmu, turunkan lagi, angkat lagi, 

turunkan lagi,angkat lagi, turunkan lagi", 

peserta ini menuruti dan tersenyum 

sendiri, sambil berkata "iya ini saya 

sedang disugesti". Saya pun membalas 

"sudah, paham ya apa sugesti itu" 

Makanya saya membuat majalah digital 

yang namanya Kekuatan Sugesti, karena 

memang dalam majalah itu kalau anda 

mendownloadnya maka anda pasti 

menemukan sugesti yang sangat 

bermanfaat dan membuat anda menjadi 

lebih baik. Coba deh anda download ya 

S 

Apa yg kamu lihat mensugestimu 
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majalah kekuatan sugesti, lalu baca dan 

pahami dengan benar. 

 

Kembali ke iklan tentang mie instan tadi 

yang membuat saya jadi terhipnotis untuk 

pergi ke dapur dan memasak mie rebus. 

Tayangan yang ada ditelevisi, semuanya 

adalah sugesti, atau saran, berarti semua 

yang ada di televisi itu dibuat dengan 

tujuan untuk mempengaruhi 

penontonnya, apakah hanya iklan yang 

mempengaruhi? Tidak, anda salah kalau 

hanya menganggap iklan saja yang ada 

sugestinya, semua tayangan ada, 

bahkan berita, acara debat, talkshow, 

sinetron, film dan semua yang 

ditayangkan di televisi mengandung 

unsur sugesti untuk mempengaruhi 

banyak orang. 

Karena itu, maka anda perlu selektif 

dalam melihat acara televisi, pahami dan 

sadari bahwa apa yang ada di televisi itu 

semuanya adalah SHOW, yang namanya 

SHOW pasti dibuat sedemikian rupa agar 

menarik penontonnya. Jadi kembalikan 

tayangan televisi sebagai hiburan, bukan 

sebagai kebenaran ya hehe..Apa yang 

anda lihat itu sudah diset sebelum acara 

dimulai, sudah diatur agar menjadi 

sesuatu yang menarik. Termasuk acara 

tentang misteri-misteri itu, semua sudah 

diatur demi kualitas sebuah show. 

 

Mata adalah sebuah pintu untuk 

masuknya sugesti ke dalam pikiran kita, 

apa yang kita lihat semua penuh dengan 

sugesti, sejak anda membuka mata di 

pagi hari, anda lihat handphone, lihat 

sosial media, lihat televisi, sudah banyak 

sugesti yang siap masuk ke pikiran anda. 

Lalu siapa yang berhak memilih sugesti 

yang masuk melalui mata kita itu? ya kita 

sendiri. Sama seperti iklan mie instan 

yang mensugesti saya tadi, kan saya 
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yang berhak mengiyakan atau ngga, 

karena sedang lapar jadi ya saya iyakan 

aja sugesti lezatnya mie rebus masuk ke 

pikiran saya dan menggerakkan tubuh 

saya. 

Anda memiliki hak untuk memilih sugesti 

yang cocok buat anda, sadarilah apa 

yang anda lihat semuanya penuh dengan 

sugesti, karena itulah kenapa ada 

kekuatansugesti.com :)
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adi ketika saya Baru saja sampai di 

kantor TELKOM, ada seorang staf 

yang menghampiri saya sambil 

berkata “mas, koneksi PTP2 nya down 

deh,ada trouble, sudah saya remote 

tetapi tetap down”. Dengan wajah yang 

lesu dia berkata seperti itu. Wajar saja dia 

lesu karena memang tugas dia untuk 

monitoring jaringan, saya pun 

menjawabnya “udahlah biarin aja, panas 

diluar aq tadi beli es campur,diminum 

dulu”. Sambil santai, saya mulai 

mengalihkan perhatian dia dari masalah 

jaringan itu hehe. Setelah melihat 

wajahnya kembali senyum dan penuh 

canda, baru saya suruh kembali untuk 

memperbaiki koneksi itu, “udah deh coba 

kamu remote lagi, pasti connect 

sekarang”.  Saat saya mulai 

menghidupkan laptop ini, dia pun kembali 

menemui saya sambil senyum2, “sudah 

up lagi PTP2 nya”. Apa yang bisa kita 

ambil pelajaran dari peristiwa ini? 

Staf saya tadi begitu panik saat 

menghadapi masalah, panik karena 

merupakan suatu hal yang mengganggu 

pikiran dia. Tetapi saya berusaha 

menurunkan kepanikannya dengan 

mengajak minum es campur, dan 

hasilnya selesai kan. Terkadang anda, 

lebih mengedapankan rasa panik ketika 

bertemu suatu hal, akibatnya bukannya 

menjadi beres malah menjadi tambah 

kacau. Benar kan? Padahal panik juga 

tidak memberikan solusi apapun. Panik 

adalah membuat kerja otak anda 

bergerak dengan keras akibatnya kepala 

anda sakit dan malah membuat jadi 

kacau. Padahal, solusi terhadap berbagai 

hal itu baru ditemukan kalau anda tenang 

T 

Kekuatan Diri 

Sebuah Rahasia Cerdas 

untuk Menghadapi 

Masalah 
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dan santai. Kondisi tenang 

dan santai ini jika diukur di 

alat pengukur gelombang 

otak, dikenal dengan istilah 

ALPHA. Kalau otak sedang 

bekerja keras, maka disebut 

dengan BETA. 

Tuhan sebenarnya secara 

tersirat menginginkan setiap 

manusia itu selalu ALPHA, 

tetapi kita sendiri yang 

membuatnya selalu BETA 

alias sibuk membuat stress. 

Kok bisa Tuhan menginginkan manusia 

itu SANTAI dan RELAKS. Bagi kita yang 

ISLAM anda coba membaca ayat Al-

Quran di surat QS. adz-Dzariyat: 56 yang 

artinya ““Tidaklah Kuciptakan jin dan 

manusia kecuali supaya mereka 

beribadah kepada-Ku”. Tuhan menyuruh 

manusia beribadah, maksud kata 

beribadah disini adalah mengkondisikan 

diri untuk santai,relaks. Yang namanya 

shalat nyaman itu kan shalat dengan 

tenang dan santai. Benar? Artinya 

TUHAN menginginkan manusia itu 

santai-santai. Lalu kenapa anda 

membuat hidup menjadi serba stres dan 

panik? Ini alasan kenapa saya membuat 

metode ALPHA MIND CONTROL yang 

maknanya adalah Mengendalikan Pikiran 

untuk selalu santai dan relaks. 

Mungkin anda akan protes dengan 

pernyataan saya tadi, karena saya 

mengatakan TUHAN menyuruh santai. 

Anda pasti berpikir “kalau ada masalah 

pasti panik dan bingung”. Saya teringat 

tadi pagi sebelum saya ke kantor ini, saya 

harus ke kampus tempat saya mengajar 

di universitas wijaya kusuma,surabaya 

untuk memberikan UTS kepada 

mahasiswa2saya.Karena memang hari 

ini jadwal UTS mata kuliah saya. Ketika 

UTS berjalan, ada seorang mahasiswa 

yang mengetuk ruangan mau 

bertemusaya.Maka saya ajak bicara 

diluar, mahasiswa ini memberikan 

sebuah proposal tugas akhir dan 

menginginkan saya sebagai 

pembimbingnya. Saya bertanya2kepada 

dia untuk mengetahui tingkat 

pemahamannya tentang topik Tugas  
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Akhir dia sendiri. Tapi dia malah 

kebingungan, saya pun menyuruh 

untuk belajar.tapi dia malah mengeluh 

“pak bisa masalah ini, karena harus 

dipastikan hari ini masuk admin tata 

usaha”. Mahasiswa ini langsung 

mengatakan “masalah”. Sementara saya 

menganggap sebagai sebuah sarana 

mengetahui pemahaman dia. 

 

Kalau kita perhatikan bahwa “masalah” 

itu diciptakan sendiri, dibuat sendiri. 

Diciptakan dari persepsi dia terhadap 

suatu peristiwa itu. Untuk membantunya 

saya katakan ke dia, “saya menyuruhmu 

membaca lagi supaya kamu memahami 

benar apa yang mau kamu lakukan di 

Tugas Akhir itu, sehingga cepat 

selesai,kalau urusan ke TU nanti saya lah 

yang bicara”. Wajahnya langsung 

berubah tersenyum, “sudah hilang 

masalahnya”,tanya saya. “iya pak,jadi 

ringan” jawab dia. 

Sebuah peristiwa itu sebenarnya netral, 

tidak ada yang baik juga tidak ada yang 

buruk. Yang membuat baik itu kita sendiri, 

yang membuat buruk itu juga kita sendiri. 

Yang membuat sebuah peristiwa jadi 

masalah yang anda sendiri, benar 

kan?ayo coba direnungkan lagi. 

Hmm..saya jadi ingat sebuah 

pengalaman ketika saya minggu lalu 

susah mencari parkir di sebuah mall di 

surabaya untuk membeli AC, saya heran 

sebab biasanya saya mudah 

mendapatkan parkir karena selalu 

menugaskan “para penjaga virtual” untuk 

mencarikan parkir. Kalau saya 

menganggapnya sebagai masalah pasti 

ngedumel dan marah kan. Tapi saya 

memilih untuk tetap santai saja dan 

membuat peristiwa ini sebagai 

kebaikan,Lalu saya bertanya kepada 

“syahrini” sahabat virtual (baca:khadam) 

saya, kenapa ini susah parkirnya. 

Syahrini hanya tersenyum genit saja. 

Sampai saya menemukan parkir di P5 

alias di lantai lima mall itu. Begitu saya 

memarkir mobil, masuk ke mall dan 

subhanallah. Saya baru tahu ternyata 

toko elektronik langganan saya itu ada 

dilantai lima dan tepat di pintu masuk dari 

parkiran mobil. Hehe.. 
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Jadi, ketika anda “merasa” menghadapi 

sebuah masalah. Sadarilah bahwa 

sebenarnya yang namanya masalah atau 

negatif itu adalah ciptaan anda sendiri. 

Kalau anda membuat persepsi masalah 

kepada sebuah peristiwa maka jadilah 

masalah yang terus memberatkan, 

kalau mau selesai ya ubahlah 

persepsi dalam pikiran anda. Semua 

tergantung kepada persepsi dalam 

pikiran anda. 

 

Sesuai dengan metode AMC (Alpha 

Mind Control) dimana saya selalu 

menuliskan sebuah tagline “Change 

Your Perception to Change Your 

Life”. Cara yang termudah,cerdas 

dan cepat dalam menghadapi masalah 

adalah ubahlah persepsimu terhadap 

peristiwa itu maka saat itulah yang 

namanya masalah lenyap dari hidup 

anda. Kenapa harus menciptakan yang 

susah,kalau ada yang mudah dan 

santai?? 

 

 

KEKUATAN  

 

10 MKS Edisi April 2016 

https://firmanpratama.files.wordpress.com/2014/06/mengubah-nasib1.jpg
https://firmanpratama.files.wordpress.com/2014/10/149322_10202201465935853_1528140719_n.jpg


 

 

 

 

 

 

 

eringkali masih banyak 

kesalahpahaman dimasyarakat 

yang menganggap bahwa 

proses Hipnosis bisa membuat 

seseorang bicara jujur. Biasanya saya 

mendapat 

pertanyaan seperti 

itu, yaitu tentang 

hipnosis membuat 

kejujuran dalam 

kasus rumah 

tangga, seperti 

beberapa hari lalu, 

saya ingat ada 

seorang suami yang menelepon saya, 

lalu bertanya "pak firman, saya ada 

masalah rumah tangga, saya merasa istri 

saya selingkuh karena pernah saya 

membuka sms yang isinya sayang-

sayang, tapi istri saya bilang kalau itu 

hanya iseng saja, saya ingin 

menghipnotis istri saya agar dia jujur 

sejauh mana hubungannya dengan lelaki 

lain itu". Pernah juga kasusnya 

sebaliknya, yaitu seorang istri yang ingin 

mengetahui kejujuran suaminya tentang 

rasa sayang dan kemana uang 

dikeluarkan. Ya, tidak jauh dari urusan 

rumah tangga. Apakah bisa seperti itu?

Persepsi di masyarakat yang 

menganggap bahwa hipnotis bisa 

dijadikan sarana 

membuat kejujuran 

adalah hasil dari 

tayangan tv, dimana 

ada seseorang yang 

tampak tertidur, 

tampak lho ya, 

bukan tidur beneran, 

orang itu ditanya-tanya lalu menjawab 

yang seolah-olah jujur. Dikatakan seolah-

olah jujur sebab tidak diketahui apa 

ukuran jujurnya. Apakah karena berbeda 

bicara ketika mata masih terbuka dan 

setelah mata tertutup, lalu dianggap 

pernyataan yang keluar dari orang yang 

tampak tidur itu dianggap jujur? Tidak 

benar juga kan seperti itu. 

Contohnya,ketika saya ditanya,"makan 

apa tadi?", ketika mata masih terbuka 

saya bilang makan soto, tapi ketika saya 

S 

Hipnosis 

Bisakah Menjadikan Rekaman Hipnotis 

sebagai Jaminan Kejujuran? 
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pejam mata, maka saya mengatakan 

"makan sate". Lalu yang mana dianggap 

jujur? Yang soto, apa sate? 

Tidak bisa kan dijadikan sebagai jaminan 

bahwa yang jujur adalah saat saya bicara 

sambil mata terpejam. Kecuali ada 

rekaman cctv dimana saya makan tadi, 

baru itu dijadikan sebagai bukti bahwa 

saya makan apa. Banyak orang 

menganggap apa yang ada di acara itu 

adalah sebuah bukti kejujuran padahal 

kan hanya perbedaan penyataan antara 

saat membuka mata dengan 

memejamkan mata. Karena alasan inilah, 

rekaman hipnotis tidak bisa dijadikan alat 

bukti, dan tidak bisa dijadikan jaminan 

kejujuran, apalagi di KPK dan kepolisian, 

sama sekali tidak dianggap. 

Lalu, apakah bisa dengan hipnotis 

seseorang bicara jujur? kalau 

pertanyaannya bisa atau tidak bisa, maka 

saya sebagai pakar pikiran mengatakan 

BISA, ya..dengan menghipnotis 

seseorang bisa mengetahui seseorang 

itu jujur atau tidak. Yang menjadi 

persoalan adalah apakah orangnya 

bersedia atau tidak. Kalau orangnya 

bersedia, maka pasti bisa untuk 

mengetahui jujurnya, tapi kalau orangnya 

menolak maka ya pasti ada sesuatu. 

Saya teringat, pernah diminta bantuan 

oleh salah satu perusahaan layanan tv 

kabel di surabaya, mereka mengatakan 

sering kehilangan perangkat dihari 

minggu, dimana karyawan libur tapi ada 

beberapa karyawan yang piket, nah 

semua karyawan ini tidak ada yang mau 

mengaku. Dan celakanya, belum ada 

cctv di gudang perangkat. Saya diundang 

untuk melihat siapa yang berbohong, 

saya gunakan metode hipnosis versi 

saya untuk melihat kejujuran orang-orang 

itu. Dari 3 orang yang saya lakukan 

"hipnotis" meskipun tidak tertidur, 

akhirnya saya sampai ke satu kesimpulan 

ada 1 orang yang memang mencuri, dan 

dengan sedikit "sugesti mengharukan", si 

pelaku ini mengaku sambil menangis 

bahwa dia yang mengambil perangkat tv 

kabel di gudang dan dijual karena 

anaknya sedang sakit sehingga butuh 

dana tambahan. 
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Jadi, kalau pertanyaannya apakah bisa 

membuat jujur, maka saya jawab bisa. 

Tapi, kalau anda bertanya apakah 

JAMINAN untuk bicara jujur maka saya 

jawab belum tentu, dan tidak bisa 

menjamin. Yang bisa menjamin benar 

kejujuran adalah perangkat deteksi 

kebohongan. 
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lpha telepati adalah metode 

untuk mempengaruhi orang 

tanpa harus bertemu, targetnya 

orang, artinya semua orang siapapun itu, 

selama masih bernafas selama masih 

hidup masih bisa kita pengaruhi, benar 

kan? Kalau di bagian sebelumnya, 

targetnya adalah anak yang sering susah 

jika diberi nasehat, maka di bagian ini 

saya ingin menjelaskan manfaat alpha 

telepati untuk pasangan. Pasangan 

dalam hal ini bisa suami,istri atau kekasih 

atau calon pasangan, hehe.. 

Alpha telepati menggunakan 

perasaan atau feel sebagai kekuatannya, 

kalau kepada pasangan, perasaan apa 

yang menjadi kekuatannya? Tentu 

jawabannya adalah perasaan cinta, kalau 

anda ingin pasangan anda semakin 

sayang, semakin cinta dan semakin 

memperhatikan anda maka tentu 

perasaan yang harus anda munculkan 

adalah perasaan cinta dan sayang, benar 

kan? 

Saya membuat metode Alpha 

Telepati karena teringat dulu waktu SMA 

membaca buku doa-doa untuk 

mepengaruhi lawan jenis hehe..jadi ide 

dari terciptanya metode ini memang 

karena untuk mempengaruhi pasangan. 

Mempengaruhi pasangan harus dimulai 

dengan memunculkan perasaan cinta 

dan sayang, kalau yang dimunculkan 

adalah benci ya malah tambah benci. 

Bukankah perasaan yang kita kirimkan 

pasti diterima oleh target. Sebagai contoh 

ada sebuah pengalaman dari seorang 

istri sebut saja namanya DW yang 

menginginkan suaminya lebih sayang, 

sementara dia tahu kalau suaminya 

memiliki kekasih lain. Ibu ini mengikuti 

kelas privat, karena memang masalah 

privasi sehingga mungkin lebih nyaman 

untuk privat saja. Ketika berbicara 

tentang suaminya maka ibu ini yang ada 

adalah perasaan yang benci, perasaan 

yang marah. Tetapi disisi lain, ibu ini 

merasa masih sayang dengan suaminya. 

Bahasa kerennya, lagi GALAU ya hehe.. 

Saya lalu bertanya kepada ibu ini, 

“ibu masih sayang atau ngga?, kalau ibu 

sayang maka ayo diperbesar perasaan 

sayangnya, tetapi kalau ibu merasa 

A 
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sudah benci dengan suami ibu, maka 

besarkan bencinya.” Saya pun 

menuliskan jawaban-jawaban ibu itu di 

sebuah kertas untuk membuat semacam 

timbangan agar ibu itu lepas dari 

galaunya sehingga bisa memutusan mau 

berjalan di zona sayang atau zona benci 

hehe. Ibu ini pun memang masih besar 

rasa sayangnya. Sehingga saya pun bisa 

membimbing ibu ini untuk menurunkan 

rasa marahnya, menurunkan intensitas 

benci kepada suaminya. Setelah rasa 

benci dan marah diturunkan maka saya 

pun membimbing ibu ini untuk menaikkan 

rasa sayang dan cintanya dengan 

menggunakan teknik “skala imajiner”, 

setelah ibu ini mulai terbiasa untuk 

memiliki rasa sayang yang kembali tinggi 

maka yang muncul adalah kata “maaf” 

kepada suami yang sudah menyakitinya. 

Dari ibu ini, saya mempelajari arti 

cinta yang tulus, meskipun sudah disakiti 

tetapi masih mau memaafkan, sebab 

memang ibu ini begitu menyayangi 

suaminya, terkadang kita para suami 

yang tidak merasakan bahwa istri-istri 

kita begitu menyayangi kita dan sudah 

banyak berkorban kepada kita. Ayo para 

suami yang membaca tulisan ini, coba 

merenung, coba menyadari, betapa istri 

anda sudah banyak memberikan bukti 

sayang kepada keluarga, apalagi jika istri 

anda adalah wanita karier sekaligus ibu 

rumah tangga, tambah banyak lagi yang 

diberikan, luar biasa memang makhluk 

Tuhan yang disebut dengan perempuan 

ini. Benar kan? Para istri, anda sedang 

saya bela lho, karena anda sering 

mengalami situasi yang membuat posisi 

anda rendah kan, padahal anda sudah 

begitu menyayangi suami dengan begitu 

tulusnya. 

Kembali ke kasus ibu DW tadi, 

setelah yakin bahwa dia masih sangat 

sayang dengan suaminya, maka mulailah 

saya mengajarkan teknik Alpha Telepati 

kepada ibu ini. Saya mulai membimbing 

untuk merancang kalimat PELETnya 

hehe, kalau bahasa perdukunan 

namanya ajian jaran goyang, untuk 

mengembalikan suami yang terpikat oleh 

perempuan lain. Ya kan? Coba deh, anda 

cari saja di tabloid misteri itu, kan 

namanya ajian jaran goyang atau 

pengasihan. Sebenarnya itu semua 

adalah kerja di PIKIRAN kita yang sudah 

Tuhan berikan dengan berbagai fasilitas 

dan manfaat yang luar biasa. Hanya kita 

saja sebagai manusia belum 

mengenalinya, sehingga tidak bisa 

mengontrol bahkan belum bisa 

memaksimalkannya. 

Ketika ibu DW ini sudah 

memahami teknik Alpha Telepati, setelah 

dua mingu kemudian, ibu ini 

menghubungi saya melalui telepon 
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sambil menangis. “mas firman, ajaib 

suami saya mau minta maaf dan ingin 

kembali ke saya, dia bertobat untuk 

berhenti bermain perempuan di luar, 

terima kasih mas firman yang sudah 

menyadarkan saya bahwa cukup hanya 

ke ALLAH semua pasti selesai, dengan 

kekuatan pikiran yang ajaib ini saya 

semakin yakin bahwa ALLAH itu memang 

luar biasa”. Saya pun menjawabnya 

dengan “Alhamdulillah ibu, semoga 

suami ibu terus 

menjadi suami yang 

baik dan bisa 

menjadi kepala 

keluarga yang 

bermartabat ya bu, 

saya ikut senang” 

Anda 

perhatikan ya, 

apakah dalam 

kasus ibu DW ini 

membutuhkan 

perantara spiritual, perantara dukun, 

bahkan perantara orang pinter? Yang 

mengerjakan adalah ibu ini sendiri, saya 

hanya mengajarkan bagaimana caranya. 

Karena yang memiliki perasaan besar itu 

adalah ibu sendiri, jadi ya ibu DW lah 

yang memang bisa melakukannya. 

Tujuan saya membuat metode ALPHA 

TELEPATI dan ALPHA MIND CONTROL 

adalah untuk menyadarkan setiap orang 

bahwa dalam dirinya sudah ada organ 

yang diciptakan TUHAN untuk 

membantu, untuk mewujudkan apapun 

yang diinginkan. Organ itu adalah 

PIKIRAN, ketika setiap orang menyadari 

cara kerja PIKIRAN maka yang ada 

hanya kesuksesan, kedamaian dan 

kebahagiaan. Karena memang HIDUP 

kita sesuai dengan PIKIRAN kita, lebih 

detailnya sesuai dengan data-data yang 

ada dalam PIKIRAN kita. 

Hanya 

memang selama ini 

belum ada yang 

dengan berani 

memberikan 

penjelasan tentang 

PIKIRAN, sebab 

ketika membahas 

kekuatan pikiran 

maka yang muncul 

adalah persepsi 

yang negatif bahkan 

persepsi yang mistis, sama dengan 

dukun-dukun. Bahkan banyak orang 

yang menganggap, belajar kekuatan 

pikiran adalah menyalahi agama. Apalagi 

jika ditujukan untuk pasangan, seperti 

PELET, jaran goyang dan sejenisnya. 

Kenapa persepsi ini terbentuk? Ya 

karena memang ada yang sengaja 

membentuknya, membuat image yang 

negatif tentang kekuatan pikiran.  
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Pernah ada seseorang ibu lagi 

yang menghubungi saya sebelum 

mengikuti workshop AMC, dia 

menanyakan “mas firman, apakah 

metode ini bertentangan dengan agama 

ISLAM, maaf ya mas, mas firman 

agamanya apa?”. Saya pun menjawab, 

“ya saya muslim bu, metode ini aman-

aman aja kok bu, halal, sebab yang 

mengikuti kelas AMC juga banyak dari 

kalangan agama seperti teman-teman 

uztad kok bu, setelah mereka mengikuti 

mereka mengatakan program ini sangat 

sesuai dengan agama dan malah 

mendekatkan kita kepada Tuhan”. 

Macam-macam pertanyaan aneh yang 

sering saya temui, menurut saya itu wajar 

karena memang pemahaman 

masyarakat saat ini masih sebatas itu, 

karena itu AMC hadir untuk memberikan 

pemahaman yang lebih cerdas dan lebih 

berilmu. 

Kalau tadi yang memiliki masalah 

adalah seorang ibu, maka sekarang ada 

pengalaman seorang suami yang tiba-

tiba ditinggal istrinya tanpa alasan yang 

jelas. Sebut saja namnya bapak M, beliau 

menceritakan ke saya bahwa istrinya 

pergi dan hanya menitipkan sebuah surat 

kepada pembantunya, bahkan istrinya 

meminta untuk bercerai. Tapi bapak M ini 

masih sangat sayang kepada istrinya. 

Bapak ini mengikuti kelas AMC, dan 

sering bertemu saya,bahkan dia juga 

selalu re-seat ketika ada kelas AMC lagi. 

Dengan memahami kerja pikiran maka 

bapak ini M memahami bahwa istrinya 

pergi karena ada data di pikirannya yang 

membuat itu terjadi. Dalam curhatnya 

beliau bercerita bahwa istrinya tergoda 

dengan seorang pria yang lebih mapan 

darinya, karena dia diberitahu oleh kawan 

dekat istrinya bahwa istrinya sering pergi 

dengan seorang laki-laki. 

Dalam kelas AMC, tidak hanya 

belajar tentang ALPHA TELEPATI tetapi 

mempelajari kesuluruhan tentang kerja 

pikiran. Keseriusan bapak M untuk 

membuat istrinya kembali terlihat dari dia 

selalu menemui saya saat ada kelas di 

Jakarta, karena beliau berdomisili di 

Jakarta. Bahkan beliau sering mengajak 

saya makan, mengantar dan menjemput 

saya di bandara, sambil menceritakan 

progress dari masalahnya. 

Dan ketika setelah tiga bulan, 

bapak M ini memberikan kabar ke saya 

bahwa sekarang istrinya sudah kembali 

dan semakin sayang. Ajaibnya sekarang 

istrinya hamil, padahal dulu menikah 

selama tiga tahun belum diberikan anak, 

sekarang langsung hamil. “mas firman, 

terima kasih banyak, penerapan AMC 

luar biasa dalam kehidupan saya, istri 

saya sekarang hamil, saya sekarang jadi 

lebih menghargai, lebih menyayangi istri”.  
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Ajaib kan? Kalau anda belum 

memahami kerja pikiran maka pasti 

dikatakan untuk mengembalikan istri 

menggunakan kekuatan dukun dan 

sebagainya. Ya itulah persepsi 

masyarakat kita, padahal dengan belajar 

ALPHA TELEPATI sebenarnya dapat 

mengubah persepsi tentang hal-hal 

seperti itu. Dan metode ini memang saya 

buat sesuai fakta ilmia yang sangat 

mudah dan simple, coba deh anda bolak-

balik buku ini, apakah anda langkah untuk 

duduk diam, meditasi, puasa, wirid dan 

sejenisnya? Tidak ada kan? Karena 

memang menggunakan PIKIRAN itu 

sangat mudah dan sangat sederhana. 

Prinsip saya adalah, kalau memang bisa 

dibuat mudah ya sudah dimudahkan saja, 

ngapain dibuat susah kan.  

Alpha Telepati bisa anda gunakan 

untuk segala keperluan anda, untuk 

mengendalikan pasangan ternyata bisa 

juga dan begitu ajaib. Saatnya setiap 

pribadi sadar atas kekuatan sejati dalam 

dirinya, kekuatan yang sudah Tuhan 

berikan sejak kita terbentuk dalam 

kandungan ibu, sejak adanya kepala. 

Yaitu kekuatan dari PIKIRAN anda. 
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da kesempatan sejenak 

sebelum tidur di malam ini untuk 

membuat beberapa kalimat 

tentang hipnoterapi, di blog ini saya 

memang menuliskan tentang hipnoterapi 

sesuai dengan namanya yaitu 

pusathipnoterapi. Masyarakat kita masih 

banyak yang bingung tentang hipnoterapi 

dan selalu menganggap hipnoterapi 

sama seperti acara hipnotis di televisi, 

yang sebenarnya cuma permainan saja. 

Untuk memahami hipnotis di televisi anda 

bisa membaca tulisan saya di 

blog ilmuhipnotis. Umumnya masyarakat 

menganggap hipnoterapi sebagai solusi 

yang sakti dan ajaib, dengan sebentar 

bisa mengatasi semua masalah. Hal itu 

memang bisa benar, menjadi solusi ajaib 

bagi yang mengikuti proses hipnoterapi 

dengan benar dan terapis yang sudah 

berpengalaman. 

Kenapa di judul tulisan saya ini 

mengatakan bahwa hipnoterapi itu 

seperti sebuah nasehat? Tadi sore saat 

saya masih di kantor sedang melakukan 

budget link analysis untu project jaringan 

baru (saya orang telekomunikasi lho), 

ada seseorang bapak menelepon saya 

lalu bercerita seperti ini : 

“pak firman, saya ini punya keluhan takut 

kematian, saya pernah operasi jantung 

A 

Hipnoterapi 

 

KEKUATAN  

 

19 MKS Edisi April 2016 

https://pusathipnoterapi.files.wordpress.com/2014/05/pusat-hipnoterapi-wahana-sejati.jpg
http://ilmuhipnotis.wordpress.com/


dan sekarang saya selalu terbayang 

tentang kematian sampai dada saya 

sering sesak, kalau lagi enak ya enak, 

tapi kalau terlintas pikiran yang aneh, 

saya seperti mendengar kata 

mati,mati,mati, dan itu buat saya 

ketakutan. Saya sudah pernah 

melakukan hipnoterapi ke bapak X, tapi 

rasanya tidak berhasil dan tidak merasa 

dihipnotis cuma disuruh rileks, disuruh 

tenang, akhirnya ya sudah gitu aja pak. 

Nah, kemarin saya bertemu seorang 

teman yang 

katanya 

pernah 

menjadi 

klien bapak 

dan merasa 

selesai 

masalahnya 

yang takut 

operasi, dia 

bercerita bahwa bapak ahli dibidang ini, 

makanya saya hubungi pak firman” 

Saya pun menjawab, “apa yang bapak 

harapkan dari hipnoterapi?” 

Bapak ini menjawab ” ya saya menjadi 

lupa dengan penyakit saya, saya menjadi 

berani” 

Saya menjawab “kalau bapak maunya 

lupa, maka itu tidak bisa terjadi, yang bisa 

terjadi adalah bapak menganggap biasa 

terhadap penyakit itu, lalu kenapa bapak 

menganggap hipnoterapi ke tempat 

bapak X itu tidak berhasil?” 

Lalu bapak ini menjawab lagi “saya tidak 

mengalami yang seperti di TV itu pak, 

tidur lalu saya diberi sugesti dan ketika 

bangun, tubuh dan pikiran saya segar, 

apa mungkin bapak X itu kurang 

pengalaman ya?” 

Saya 

menjawab 

dengan 

sabar “kalau 

bapak mau 

tidur seperti 

di TV maka 

saya pun 

tidak akan 

melakukannya sebab itu tidak akan 

bapak rasakan, kalau bapak tidur dan 

menganggap tidak sadar lalu bagaimana 

bapak bisa mendengar dan merespon 

kata-kata saya, yang bapak lihat di TV itu 

masih sepenuhnya sadar pak” 

“kalau begitu hipoterapi hanya seperti 

sebuah nasehat gitu ya pak?kemarin 

saya hanya dinasehati” jawab bapak itu 

lagi 
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“kalau bapak mau ketemu saya hanya 

untuk tidur mending tidak usah pak, tapi 

kalau mau ketemu saya ingin 

menyelesaikan masalah silahkan pak” 

jawab saya.. 

Hipnoterapi memang sama seperti 

proses memberikan sebuah nasehat, 

tetapi nasehat yang terpola dan 

terstruktur. Dan diberikan kepada 

seseorang dalam kondisi yang rileks, 

santai sehingga nasehat itu dipastikan 

dipatuhi dan dilaksanakan. Nasehat itu 

adalah sugesti, ketika anda mendapat 

nasehat dari seorang uztadz dan anda 

melaksanankannya, maka itu juga proses 

hipnoterapi. 

Jadi, anda harus memilih para 

hipnoterapist yang berpengalaman, 

bukan hanya dalam hal pikiran tetapi juga 

dalam hidup. Berpengalaman itu 

BUKAN ditunjukkan dengan sertifikat 

pelatihan yang banyak dan gelar CHt 

berderet. Sebab sertifikat dan gelar 

dalam dunia hipnoterapi itu bukan hasil 

ujian tetapi hasil dari membayar 

pelatihan,bahkan hanya membayar lalu 

datang sebentar sudah dibuatin itu 

sertifikat..hehe. (baca artikel saya 

tentang gelar hipnotis disini) Karena 

hipnoterapi berkaitan dengan nasehat, 

jika nasehat atau sugesti salah maka ya 

salah. Sehingga saya berani 

mengatakan, proses hipnoterapi bisa 

dilakukan oleh siapa saja asal memahami 

tentang PIKIRAN. 

Sama saja ya hipnoterapi dengan 

pemberian nasehat, sehingga kalau anda 

mau ketemu saya hanya ingin tidur 

seperti di TV, lebih baik anda tidur di hotel 

saja hehe..tapi kalau anda mau bertemu 

saya untuk saya bantu mengatasi 

masalah PIKIRAN Anda, silahkan saja 

dengan sepenuh hati saya siap memberi 

solusi 
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Tempat Lahir  : Jepara Jawa Tengah 
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Zodiac   : Taurus 

Wafat   : 17 September 1904, Kab. Rembang 
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Pasangan  : K.R.M. Adipati Ario Singgih Djojo Adhiningrat 

Anak    : Soesalit Djojoadhiningrat 

Dikenal karena  : Emansipasi wanita 

 

 

udah banyak yang mengupas 

kisah mengenai sosok Kartini, 

salah satu tokoh pahlawan 

wanita fenomenal dari Tanah Jawa, 

tepatnya di Jawa Tengah. Banyak penulis 

menuturkan perjalanan hidup beliau yang 

menginspirasi lewat biografi, seperti yang 

dilakukan oleh Sitisoemandari Soeroto 

dalam bukunya yang berjudul, ‘Kartini : 

Sebuah Biografi’. Dalam buku tersebut 

diterangkan mengenai silsilah keluarga 

Kartini, sisi kehidupan yang menjadi saksi 

perjuangan melalui tulisannya yang sarat 

akan kritik penyetaraan gender, 

nasionalisme yang menggugah sampai 

ke negeri Belanda. Kumpulan tulisan 

kepada sahabat-sahabat penanya di 

Belanda maupun surat-surat yang pernah 

ia buat dirangkum Armijn Pane dalam 

sebuah buku berjudul, ‘Habis Gelap 

Terbitlah Terang’, yang juga merupakan 

salah satu tema surat yamg pernah beliau 

tuliskan. Berikut pemaparan mengenai 

Biografi Kartini mulai dari perjalanan 

hidupnya, karyanya, semua yang 

bersangkutan mengenai Kartini, 

kontroversi gelarnya, serta keturunan 

Kartini yang masih hidup. Semuanya 

disadur dari buku dan beberapa sumber 

dari Internet. 

 

Raden Ajeng Kartini Djojo 

Adhiningrat  adalah nama lengkap 

beliau. Ia dilahirkan pada tanggal 21 April 

1879 di Mayong, Jepara, Jawa Tengah. 
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Ayahnya yang bernama Raden Mas 

Adipati Ario Sosroningrat merupakan 

seorang bupati Jepara. Kartini adalah 

keturunan ningrat. Hal ini bisa dilihat dari 

silsilah keluarganya. Kartini adalah putri 

dari istri pertama, tetapi bukan istri utama. 

Ibunya bernama M.A. Ngasirah, putri dari 

NyaiHaji Siti Aminah dan Kyai Haji 

Madirono, seorang guru agama di 

Telukawur, Jepara. Dari sisi ayahnya, 

silsilah Kartini dapat dilacak hingga 

Hamengkubuwana VI. Garis keturunan 

Bupati Sosroningrat bahkan dapat ditilik 

kembali ke istana Kerajaan Majapahit. 

Semenjak Pangeran Dangirin menjadi 

bupati Surabaya pada abad ke-18, nenek 

moyang Sosroningrat mengisi banyak 

posisi penting di Pangreh Praja. Ayah 

Kartini pada mulanya adalah seorang 

wedana di Mayong. Peraturan kolonial 

waktu itu mengharuskan seorang bupati 

beristerikan seorang bangsawan. Karena 

M.A. Ngasirah bukanlah bangsawan 

tinggi, maka ayahnya menikah lagi 

dengan Raden Adjeng Woerjan 

(Moerjam), keturunan langsung Raja 

Madura. Setelah perkawinan itu, maka 

ayah Kartini diangkat menjadi bupati di 

Jepara menggantikan kedudukan ayah 

kandung R.A. Woerjan, R.A.A. 

Tjitrowikromo. 

 

Kartini adalah anak ke-5 dari 11 

bersaudara kandung dan tiri. Dari 

kesemua saudara sekandung, Kartini 

adalah anak perempuan tertua. 

Kakeknya, Pangeran Ario Tjondronegoro 

IV, diangkat bupati dalam usia 25 tahun 

dan dikenal pada pertengahan abad ke-

19 sebagai salah satu bupati pertama 

yang memberi pendidikan Barat kepada 

anak-anaknya. Kakak Kartini, 

Sosrokartono, adalah seorang yang 

pintar dalam bidang bahasa. Sampai usia 

12 tahun, Kartini diperbolehkan 

bersekolah di ELS (Europese Lagere 

School). Di sini antara lain Kartini belajar 

bahasa Belanda. Tetapi setelah usia 12 

tahun, ia harus tinggal di rumah karena 

sudah bisa dipingit. Beliau bersekolah 

hanya sampai sekolah dasar. Ia 

berkeinginan untuk melanjutkan 

sekolahnya, tapi tidak diizinkan oleh 

orangtuanya. Sebagai seorang gadis, 

Kartini harus menjalani masa pingitan 

hingga sampai waktunya untuk menikah. 

Ini merupakan suatu adat yang harus 

dijalankan pada waktu itu. Kartini hanya 

dapat memendam keinginannnya untuk 

bersekolah tinggi. 

 

Untunglah beliau gemar membaca dari 

buku – buku, koran, sampai majalah 

Eropa. Kartini tertarik pada kemajuan 

berpikir perempuan Eropa .Kartini banyak 
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membaca surat kabar Semarang De 

Locomotief yang diasuh Pieter 

Brooshooft, ia juga menerima 

leestrommel (paket majalah yang 

diedarkan toko buku kepada langganan). 

Di antaranya terdapat majalah 

kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang 

cukup berat, juga ada majalah wanita 

Belanda De Hollandsche Lelie. Di antara 

buku yang dibaca Kartini sebelum 

berumur 20, terdapat judulMax Havelaar 

dan Surat-Surat Cinta karya Multatuli, 

yang pada November 1901 sudah 

dibacanya dua kali. Lalu De Stille Kraacht 

(Kekuatan Gaib) karya Louis Coperus. 

Kemudian karya Van Eeden yang 

bermutu tinggi, karya Augusta de Witt 

yang sedang-sedang saja, roman-feminis 

karya Nyonya Goekoop de-Jong Van 

Beek dan sebuah roman anti-perang 

karangan Berta Von Suttner, Die Waffen 

Nieder(Letakkan Senjata). Semuanya 

berbahasa Belanda. Pikirannya menjadi 

terbuka lebar, apalagi setelah 

membandingkan keadaan wanita di 

Eropa dengan wanita Indonesia. Sejak 

itu, timbullah keinginan beliau untuk 

memajukan perempuan pribumi yang 

pada saat itu berada pada status sosial 

yang rendah. Ia ingin memajukan wanita 

Indonesia melalui pendidikan. Untuk itu, 

beliau mendirikan sekolah bagi gadis – 

gadis di Jepara, karena pada saat itu ia 

berdomisili di Jepara. Muridnya hanya 

berjumlah 9 orang yang terdiri dari 

kerabat atau famili. 

 

Di samping itu, ia banyak pula menulis 

surat untuk teman-temannya orang 

Belanda.  Salah satunya adalah Rosa 

Abendanon yang banyak 

mendukungnya. Dalam surat itulah ia 

melampiaskan cita-citanya untuk 

menuntut persamaan hak dan kewajiban 

antara pria dan wanita. Kartini pun 

kemudian beberapa kali mengirimkan 

tulisannya dan akhirnya dimuat diDe 

Hollandsche Lelie, sebuah majalah 

terbitan Belanda yang selalu ia baca. Dari 

surat-suratnya, tampak Kartini membaca 

apa saja dengan penuh perhatian, sambil 

membuat catatan-catatan. Kadang-

kadang Kartini menyebut salah satu 

karangan atau mengutip beberapa 

kalimat. Perhatiannya tidak hanya 

semata-mata soalemansipasi wanita, tapi 

juga masalah sosial umum. Kartini 

melihat perjuangan wanita agar 

memperoleh kebebasan, otonomi dan 

persamaan hukum sebagai bagian dari 

gerakan yang lebih luas. 

 

Beliau sempat mendapatkan beasiswa 

dari Pemerintah Belanda karena tulisan-

tulisan hebatnya, namun ayahnya pada 

saat itu memutuskan agar Kartini harus 
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menikah dengan R.M.A.A. Singgih Djojo 

Adhiningrat, Bupati Rembang kala 

ituyang sudah pernah memiliki tiga istri. 

Kartini menikah pada tanggal 12 

November 1903. Sejak itu, Kartini harus 

hijrah dari Jepara ke Rembang mengikuti 

suaminya.  Suaminya mengerti keinginan 

Kartini dan Kartini diberi kebebasan dan 

didukung mendirikan sekolah wanita di 

sebelah timur pintu gerbang kompleks 

kantor kabupaten Rembang, atau di 

sebuah bangunan yang kini 

digunakan sebagai Gedung 

Pramuka. 

 

Kartini memiliki 

seorang anak 

lelaki bernama 

Soesalit 

Djojoadhiningrat, 

yang dilahirkan pada tanggal 13 

September 1904. Selang beberapa hari 

pasca melahirkan, Kartini tutup usia pada 

tanggal 17 September 1904. Kartini 

meninggal pada usia 25 tahun. Beliau 

dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan 

Bulu, Rembang. 

 

Untuk menghormati kegigihan beliau, 

didirikanlahSekolah Wanita oleh Yayasan 

Kartini di Semarang pada tahun1912, 

kemudian di Surabaya, Yogyakarta, 

Malang, Madiun, Cirebon dan daerah 

lainnya. Nama sekolah tersebut adalah 

"Sekolah Kartini". Yayasan Kartini ini 

didirikan oleh keluarga Van Deventer, 

seorang tokoh Politik Etis.Setelah Kartini 

wafat, Mr.J.H. Abendanon 

mengumpulkan dan membukukan surat-

surat yang pernah dikirimkan R.A Kartini 

pada teman-temannya di Eropa. 

Abendanon saat itu menjabat 

sebagai Menteri Kebudayaan, 

Agama, dan Kerajinan Hindia 

Belanda. Buku itu diberi judul 

Door Duisternis tot Licht yang 

arti harfiahnya 

"Dari 

Kegelapan 

Menuju 

Cahaya". 

Buku 

kumpulan 

surat Kartini ini 

diterbitkan pada 1911. Buku ini dicetak 

sebanyak lima kali, dan pada cetakan 

terakhir terdapat tambahan surat Kartini. 

 

Pada tahun 1922, Balai Pustaka 

menerbitkannya dalam bahasa Melayu 

dengan judul yang diterjemahkan 

menjadi Habis Gelap Terbitlah Terang: 

Boeah Pikiran, yang merupakan 

terjemahan oleh Empat Saudara. 
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Kemudian tahun 1938, keluarlah Habis 

Gelap Terbitlah Terang versi Armijn Pane 

seorang sastrawan Pujangga Baru. 

Armijn membagi buku menjadi lima bab 

pembahasan untuk menunjukkan 

perubahan cara berpikir Kartini 

sepanjang waktu korespondensinya. 

Versi ini sempat dicetak sebanyak 

sebelas kali. Surat-surat Kartini dalam 

bahasa Inggris juga pernah 

diterjemahkan oleh Agnes L. Symmers. 

Selain itu, surat-surat Kartini juga pernah 

diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa 

Jawa dan Sunda. 

 

Terbitnya surat-surat Kartini, seorang 

perempuan pribumi, sangat menarik 

perhatian masyarakat Belanda, dan 

pemikiran-pemikiran Kartini mulai 

mengubah pandangan masyarakat 

Belanda terhadap perempuan pribumi di 

Jawa. Pemikiran-pemikiran Kartini yang 

tertuang dalam surat-suratnya juga 

menjadi inspirasi bagi tokoh-tokoh 

kebangkitan nasional Indonesia, antara 

lain W.R. Soepratman yang 

menciptakan lagu berjudul Ibu Kita 

Kartini. 

 

Sayangnya, banyak kontroversi 

bermunculan dikarenakan ketetapan Ir. 

Soekarno, Presiden pertama Republik 

Indonesia,melalui Keputusan Presiden 

Republik Indonesia No.108 Tahun 1964, 

tanggal 2 Mei 1964, yang menetapkan 

Kartini sebagai Pahlawan Kemerdekaan 

Nasional sekaligus menetapkan hari lahir 

Kartini, tanggal 21 April, untuk diperingati 

setiap tahun sebagai hari besar yang 

kemudian dikenal sebagai Hari 

Kartini.Bahkan lagu Ibu Kita Kartini yang 

diciptakan oleh W.R. Supratman menjadi 

salah satu lagu nasional. Hal ini menuai 

protes dari beberapa kalangan di 

Indonesia. Pengistimewaan Kartini 

terkesan pilih kasih dari Pahlawan wanita 

Indonesia lainnya di berbagai belahan 

nusantara seperti Cut Nyak Dien, Dewi 

Sartika, Maria Tiahahu, Rohana Kudus, 

yang beberapa diantara mereka menurut 

para pengecam, telah ikut berperang 

langsung dengan para penjajah Belanda, 

dibandingkan Kartini yang hanya 

menulis. Namun, apa yang dikatakan 

Oov Auliansyah pada halaman 

(http://sosok.kompasiana.com/2013/04/2

1/kartinitak-layak-jadi-pahlawan-

nasional-553170.html) ada benarnya, ia 

mengatakan bahwa, “...Kartini telah 

berfikir tentang perssamaan gender di 

awal 1900. Berbicara tentang wanita yg 

berhak mendapat pendidikan selayaknya 

kaum laki-laki (laki-laki bangsawan & 

Belanda, SAAT itu diskriminasi cukup 

kuat). 

KEKUATAN  

 

26 MKS Edisi April 2016 

http://www.biografipahlawan.com/2014/11/biografi-ir-soekarno-presiden-pertama.html
http://www.biografipahlawan.com/2014/11/biografi-ir-soekarno-presiden-pertama.html
http://www.biografipahlawan.com/2014/11/biografi-cut-nyak-dhien.html


 

Kartini melawan diskriminasi Belanda 

terhadap pribumi dan kesewenang-

wenangan Belanda lewat suratnya 

kepada sahabat-sahabatnya di Belanda, 

akhirnya mampu menggugah hati 

pemerintah Belanda dan membangun 

pendidikan di Jawa. Kartini adalah anak 

kaum bangsawan, bisa dibilang seorang 

borjuis kecil, tapi kemudian dia memilih 

sendiri turun menjadi proletar. 

 

Surat-surat Kartini, seorang perempuan 

pribumi, sangat menarik perhatian 

masyarakat Belanda, dan pemikiran-

pemikiran Kartini mulai mengubah 

pandangan masyarakat Belanda 

terhadap perempuan pribumi di Jawa, 

sehingga menimbulkan simpati dari 

masyarakat Belanda dan menentang 

kebijakan-kebijakan parlemen Belanda 

yg merugikan kaum pribumi 

Jawa...Kartini telah memikirkan tentang 

pendidikan kaum wanita di masyarakat 

Jawa pada waktu itu yg terpaku dengan 

segala adat-adatnya yang kaku, seolah 

wanita sudah tidak perlu pendidikan, bisa 

bahasa Belanda saja sudah cukup, 

kemudian tinggal menunggu dinikahi dan 

kemudian dimadu.Kartini telah 

memikirkan ini di awal 1900-an. 

 

Bahkan ada yang menyangsikan gelar 

Kartini sebagai Pahlawan Nasional 

dikarenakan beliau hanya menulis. 

Namun hal ini dibantah oleh beberapa 

pendapat dari halaman 

(http://pustakailmudotcom.wordpress.co

m/2014/02/23/kartini-layak-menjadi-

pahlawan/) yang menyatakan bahwa, 

“... Kartini memang tak bisa mewujudkan 

mimpinya (akhirnya dipoligami), tapi dia 

meninggalkan tulisan-tulisan yang 

dahsyat. Itu sudah cukup. 

Sebenarnya Soekarno tidak keliru 

memilih Kartini sebagai Pahlawan 

Nasional…Surat Kartini jadi biasa bagi 

pembaca yang sudah mengenyam 

pendidikan. Coba dirimu di era pingitan 

atau 1890-an…Kartini memang bukan 

penggerak orang. Ia tak pernah berorasi. 

Juga tak punya Taman Siswa seperti Ki 

Hajar Dewantara, tapi siapa yang 

menghubungi Oost en West untuk 

memulai lagi kerajinan tangan asli Hindia 

Belanda? Itu Kartini! Siapa yang 

menggelar pameran kerajinan PERTAMA 

asli Hindia Belanda sampai London 

memperhatikan batik nasional? Kartini! 

@AndiChamomile. 

 

Siapa yang ngobrol soal “feodalisme” 

sampai akhir tahun 1900-an dan itu di 

balik dinding ruang pingitan? Kartini! FYI: 

setahuku hanya surat-surat Kartini yang 
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komprehensif membicarakan itu semua. 

Aku gak ngomongin profil lho ya, 

bukan!...Pahlawan itu tidak harus angkat 

senjata dan menyelam di lautan 

pertempuran. Itu 

pertimbangan Soekarno...Kalau 

sampean bilang tulisan Kartini biasa-

biasa saja, sungguh aku harus bilang: 

Kamu harus (benar-benar) banyak 

baca!!! Pemimpin redaksi De Echo di 

Jogjakarta saat itu sampai minta ortunya 

Kartini biar mau nulis buat rubrik khusus. 

Koran-koran Belanda itu ngemis tulisan 

Kartini. Kartini sering nolak. Sampai-

sampai ia harus pake anonim “Tiga 

Saudara” kalo nulis lho...kalau menilai 

tulisan Kartini biasa-biasa saja, kamu 

benar-benar harus banyak baca! Tanpa 

Kartini, dunia memang tahu Hindia 

Belanda. Tapi siapa sih yang tahu soal 

Koja kalau bukan dari reportase 

Kartini?Serius, Kartini tuh mereportase, 

dan bertitimangsa 1890-an. Ini soal 

sejarah Kepala Bumipuetra pertama di 

Indonesia…Kartini jadi pahlawan karena 

ia meninggalkan tulisan. Tulisannya 

bukan pepesan kosong…Pemikiran 

Kartini jauh melampaui orang-orang di 

zamannya, bahkan bangsawan dan lelaki 

sekalipun 

http://t.co/3qHSxKHWkA...Kalau 

meragukan tulisan karya Kartini adalah 

benar-benar dari Kartini, mungkin karena 

riset itu tidak tercantum nama Kartini 

sebagai penulisny... Kartini sering nulis. 

kadang disimpen di lemari. Saat KITLV 

KEKUATAN  

 

28 MKS Edisi April 2016 

http://www.biografipahlawan.com/2014/11/biografi-ir-soekarno-presiden-pertama.html


datang, tulisan Kartini disetorkan sendiri 

oleh ayahnya...Sangat disayangkan 

kalau masih ada yang menyangsikan 

kepahlawanan Kartini hanya karena ia 

akhirnya dipoligami, padahal suaranya 

anti-feodal…Kalau mau baca barang 

sebentar tulisan-tulisan Kartini, pasti 

terdiam. Perempuan sehebat ini tidak 

salah jika disebut Pahlawan Nasional!” 

Berikut serba – serbi Kartini yang 

disadur dari sebuah halaman blog : 

 

1) Majalah Kartini 

"Kartini adalah majalah wanita yang 

didirikan oleh Lukman Umar. Majalah 

Kartini pertama kali diterbitkan pada 

tahun 1973 dan sangat populer di 

Indonesia. Edisi bahasa Indonesianya 

diterbitkan oleh Kartini Group. Selain 

edisi cetaknya, ada pula edisi online nya." 

 

2) Nama Universitas 

Nama bu Kartini di jadikan nama salah 

satu Universitas di Surabaya, tepatnya 

di  Jl. Raya Nginden No. 19-23 Surabaya, 

Jawa Timur. Perguruan Tinggi Swasta ini 

berdiri sejak tahun 1986, yang terletak di 

kawasan Surabaya Timur dengan empat 

lantai. Kampus ini membuka program D3, 

S1, dan S2 yang memiliki fakultas hukum, 

ekonomi, tehnik dan 

pariwisata.Walaupun namanya 

Universitas Kartini, tapi kampus ini tidak 

hanya untu perempuan saja. 

 

3) Nama Film 

R.A. Kartini adalah sebuah 

filmdramaperjuanganIndonesia yang 

diproduksi pada tahun 1984. Film yang 

disutradarai oleh Sjumandjaja ini 

dibintangi antara lain oleh Yenny 

Rachman, Bambang Hermanto dan Adi 

Kurdi. Film ini mengisahkan tentang 

perjuangan R.A. Kartini dalam 

memperjuangkan hak kaum wanita 

Indonesia yang pada saat itu masih 

belum disetarakan dengan hak-hak kaum 

pria dalam hal mendapatkan pendidikan 

dan sebagainya (emansipasiwanita). 

 

4) Nama Museum 

Jika anda datang ke Kota Jepara jangan 

lewatkan untuk mampir ke Museum 

R.A.Kartini yang berada di tengah-tengah 

jantung Kota Jepara, Jalan Alun-alun 

No.1 Jepara sebelah barat daya Pendapa 

Kabupaten Jepara. Lokasinya memang 

sangat strategis, persisnya sebelah timur 

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten, 

sebelah selatan Alun-alun dan Masjid 

Besar, sebelah barat Kodim Jepara dan 
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sebelah utara shopping centre ( Pusat 

Perbelanjaan ). 

 

Museum R.A.Kartini sendiri didirikan 

pada tanggal 30 Maret 1975 atas usulan 

wakil-wakil rakyat Jepara dan didukung 

bantuan dari mantan Presiden Soeharto, 

pada era Jepara dipimpin oleh Bupati 

Suwarno Djojo Mardowo, S.H. dan 

diresmikan pada tanggal 21 April 1977 

tepat seabad peringatan R.A.Kartini oleh 

Bupati Jepara, Sudikto S.H. Museum ini 

didirikan sebagai penghargaan terhadap 

R.A.Kartini perintis emansipasi Wanita 

Indonesia.Dan saat ini dikelola oleh 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di 

bawah Pemerintah Daerah kabupaten 

Jepara. 

 

Museum R.A.Kartini berdiri di atas tanah 

seluas 5.210 meter persegi, dengan luas 

bangunan 890 meter persegi yang terdiri 

atas beberapa gedung. Selain 

menyajikan benda-benda peninggalan 

R.A.Kartini maupun kakaknya R.M.P. 

Sosrokartono, juga menyimpan benda-

benda kuno peninggalan sejarah dan 

budaya hasil temuan di wilayah 

Kabupaten Jepara. 

 

5) Nama Pantai 

Obyek Wisata Pantai Kartini terletak 2,5 

km ke arah barat dari Pendopo 

Kabupaten Jepara. Obyek wisata ini 

berada di kelurahan Bulu kecamatan 

Jepara dan merupakan obyek wisata 

alam yang menjadi dambaan wisatawan. 

Berbagai sarana pendukung seperti 

dermaga, sebagian aquarium Kura-kura, 

motel, permainan anak-anak (komedi 

putar, mandi bola, perahu arus), dan lain-

lain telah tersedia untuk para 

pengunjung. Suasana di sekitar pantai 

yang cukup sejuk memang memberikan 

kesan tersendiri buat pengunjung, 

sehingga tempat ini sangat cocok untuk 

rekreasi keluarga atau acara santai 

lainnya. 

 

Pantai Kartini menduduki peringkat 

pertama apabila dilihat dari jumlah 

pengunjungnya. Hal ini karena pantai 

Kartini yang mempunyai luas sekitar 3,5 

hektar ini memiliki potensi alam berupa 

pemandangan pantai yang indah, ombak 

yang kecil dengan pasir putihnya, serta 

topografi pantai yang landai. Selain dapat 

menikmati indahnya pantai Kartini, kita 

dapat juga menikmati naik perahu atau 

kapal motor menuju pulau Panjang atau 

pulau Karimunjawa. Sementara disekitar 

pantai Kartini kita dapat menikmati 

berbagai fasilitas. 
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6) Nama Penghargaan 

Kartini Award adalah kegiatan tahunan 

organisasi yang dibentuk pada tahun 

1995, bagi para wanita yang telah 

melakukan hal-hal inspiratif dalam 

kehidupannya. Tahun ini ada 7 

perempuan inspiratif yang menerima 

penghargaan WITT-Kartini Award 2014. 

 

7) Nama Jalan di Belanda 

*Utrecht: Di Utrecht Jalan R.A. Kartini 

atau Kartinistraat merupakan salah satu 

jalan utama, berbentuk 'U' yang 

ukurannya lebih besar dibanding jalan-

jalan yang menggunakan nama tokoh 

perjuangan lainnya seperti Augusto 

Sandino, Steve Biko, Che Guevara, 

Agostinho Neto. 

 

*Venlo: Di Venlo Belanda Selatan, R.A. 

Kartinistraat berbentuk 'O' di kawasan 

Hagerhof, di sekitarnya terdapat nama-

nama jalan tokoh wanitaAnne Frank dan 

Mathilde Wibaut. 

 

*Amsterdam: Di wilayah Amsterdam 

Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan 

Bijlmer, jalan Raden Adjeng Kartini ditulis 

lengkap. Di sekitarnya adalah nama-

nama wanita dari seluruh dunia yang 

punya kontribusi dalam sejarah: Rosa 

Luxemburg, Nilda Pinto, Isabella 

Richaards. 

 

*Haarlem: Di Haarlem jalan Kartini 

berdekatan dengan jalan Mohammed 

Hatta, Sutan Sjahrir dan langsung 

tembus ke jalan Chris Soumokilpresiden 

kedua Republik Maluku Selatan. 

 

Berikut bukti mengenai jejak 

keturunan Kartini 

 

Tulisan ini disadur dari sebuah halaman 

blog mengenai hal yang bersangkutan : 

“……. yang menggerakkan saya untuk 

menulis artikel ini adalah karena saya 

telah menikah selama hampir 7 (tujuh) 

tahun dengan salah satu keturunan RA. 

Kartini dan K.R.M. Adipati Ario Singgih 

Djojo Adhiningrat, seorang bupati dari 

Rembang. Yuppp.. seperti model 

keluarga Jawa pada umumnya, 

pertemuan keluarga rutin diadakan tiap 

bulan di rumah keturunan Beliau. Apalagi 

menjelang tanggal 21 April seperti ini, 

biasanya akan dikirimkan utusan 

keluarga dari berbagai daerah untuk 

khusus nyekar ke makam Beliau di 

Rembang……..” ; 
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Ketika tengah mencari info tentang 

silsilah dan keturunan R.A. Kartini, kami 

temukan paragraf di atas yang 

merupakan petikan dari alamat situs 

http://mubarika-darmayanti.com/1303/ra-

kartini-1001-perempuan-yang-

berpengaruh-di-dunia-sosialmedia/  . Ya, 

Mubarika Darmayanti seorang blogger 

Indonesia mengaku bahwa dia telah 

menjadi bagian keluarga besar R.A. 

Kartini sejak 7 tahun yang lalu. Menilik 

beberapa temuan yang ada, kami rasa 

Mubarika Darmayanti bukanlah seorang 

pembual. 

Dari sumber artikel ke [2] yang 

menceritakan kepada kita sedikit kisah 

tentang Singgih/ RM Soesalit (keturunan 

semata wayang dari R.A Kartini) sebagai 

berikut : “… RM Soesalit pernah menjabat 

sebagai Panglima Divisi III/ Diponegoro di 

kota Yogyakarta dan Magelang ( periode 

1 Oktober 1946 – 1 Juni 1948) dengan 

pangkat terakhir Mayor Jenderal. RM 

Soesalit menikahi Gusti Bendoro A.A 

Moerjati, putri Susuhunan Paku Buono IX 

dan mempunyai dua putri yaitu R.A 

Srioerip dan R.A Sri Noerwati (putra 

pertama meninggal dan istri RM Soesalit 

meninggal saat melahirkan putri kedua). 

Dalam perjalanan waktu,  RM Soesalit 

memperistri Ray. Loewiyah Soesalit DA 

dan mempunyai Putra tunggal, yaitu 

:  RM. Boedi Setiyo Soesalit (cucu RA 

Kartini) yang menikahi Ray. Sri Biatini 

Boedi Setio Soesalit. Dari pernikahan itu 

dikarunia 5 orang anak (cicit dari R.A 

Kartini) yakni: RA. Kartini Setiawati 

Soesalit, RM. Kartono Boediman 

Soesalit,RA Roekmini Soesalit, RM. 

Samingoen Bawadiman Soesalit, dan 

RM. Rahmat Harjanto Soesalit. Mayjen 

RM Soesalit Djojo Adiningrat 

sendiri  meninggal di sebuah ruangan di 

bangsal Pavilliun Rumah Sakit RSPAD 

pada 17 Maret 1962, tepat jam 05.30 

WIB, di makamkan di desa Bulu, 

Rembang dekat dengan makam 

ibundanya RA Kartini. Tepat tanggal 21 

April 1979, alm Mayjen RM Soesalit Djojo 

Adiningrat mendapat anugerah dari 

Pemerintah Republik Indonesia berupa 

Tanda Kehormatan Bintang Gerilya… ” 

Itulah salah satu bukti bahwa hingga saat 

ini masih ada keturunan/keluarga asli dari 

Raden Ajeng Kartini. 

 

 Tanggal 2 Mei 1964, yang 

menetapkan Kartini sebagai Pahlawan 

Kemerdekaan 

 Setiap tanggal 21 April, untuk 

diperingati setiap tahun sebagai hari 

besar yang kemudian dikenal sebagai 

Hari Kartini 
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 Namanya dijadikan nama jalan di 

beberapa kota di Belanda. Seperti di 

Utrecht, Venlo, Amsterdam, Haarlem 

Seperti itulah ulasan biografi R.A. 

Kartini tokoh pahlawan kemerdekaan 

inspirasi para wanita dari Jepara yang 

sempat BiografiPahlawan.com bagikan 

kepada pembaca. Semoga dengan 

hadirnya biografi diatas dapat membantu 

pembaca dalam mengenal lebih dalam 

sosok R.A. Kartini. 

Sejarah perjuangan RA. Kartini semasa 

hidupnya berawal ketika ia yang berumur 

12 tahun dilarang melanjutkan studinya 

setelah sebelumnya bersekolah di 

Europese Lagere School (ELS) dimana ia 

juga belajar bahasa Belanda. Larangan 

untuk Kartini mengejar cita-cita 

bersekolahnya muncul dari orang yang 

paling dekat dengannya, yaitu ayahnya 

sendiri. Ayahnya bersikeras Kartini harus 

tinggal di rumah karena usianya sudah 

mencapai 12 tahun, berarti ia sudah bisa 

dipingit. Selama masa ia tinggal di rumah, 

Kartini kecil mulai menulis surat-surat 

kepada teman korespondensinya yang 

kebanyakan berasal dari Belanda, 

dimana ia kemudian mengenal Rosa 

Abendanon yang sering mendukung 

apapun yang direncanakan Kartini. Dari 

Abendanon jugalah Kartini kecil mulai 

sering membaca buku-buku dan koran 

Eropa yang menyulut api baru di dalam 

hati Kartini, yaitu tentang bagaimana 

wanita-wanita Eropa mampu berpikir 

sangat maju. Api tersebut menjadi 

semakin besar karena ia melihat 

perempuan-perempuan Indonesia ada 

pada strata sosial yang amat rendah. 

Kartini juga mulai banyak membaca De 

Locomotief, surat kabar dari Semarang 

yang ada di bawah asuhan Pieter 

Brooshoof. Kartini juga mendapatkan 

leestrommel, sebuah paketan majalah 

yang dikirimkan oleh toko buku kepada 

langganan mereka yang di dalamnya 

terdapat majalah-majalah tentang 

kebudayaan dan ilmu pengetahuan. 

Kartini kecil sering juga mengirimkan 

beberapa tulisan yang kemudian ia 

kirimkan kepada salah satu majalah 

wanita Belanda yang ia baca, yaitu De 

Hollandsche Lelie. Melalui surat-surat 

yang ia kirimkan, terlihat jelas bahwa 

Kartini selalu membaca segala hal 

dengan penuh perhatian sambil 

terkadang membuat catatan kecil, dan 

tak jarang juga dalam suratnya Kartini 

menyebut judul sebuah karangan atau 

hanya mengutip kalimat-kalimat yang 

pernah ia baca. Sebelum Kartini 

menginjak umur 20 tahun, ia sudah 

membaca buku-buku seperti De Stille 

Kraacht milik Louis Coperus, Max 

Havelaar dan Surat-Surat Cinta yang 

ditulis Multatuli, hasil buah pemikiran Van 
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Eeden, roman-feminis yang dikarang 

oleh Nyonya Goekoop de-Jong Van 

Beek, dan Die Waffen Nieder yang 

merupakan roman anti-perang tulisan 

Berta Von Suttner. Semua buku-buku 

yang ia baca berbahasa Belanda. 

Pada tanggal 12 November 1903, Kartini 

dipaksa menikah dengan bupati 

Rembang oleh orangtuanya. Bupati yang 

bernama K.R.M. Adipati Ario Singgih 

Djojo Adhiningrat ini sebelumnya sudah 

memiliki istri, namun ternyata suaminya 

sangat mengerti cita-cita Kartini dan 

memperbolehkan Kartini membangun 

sebuah sekolah wanita. Selama 

pernikahannya, Kartini hanya memiliki 

satu anak yang diberi nama Soesalit 

Djojoadhiningrat. Kartini kemudian 

menghembuskan nafas terakhirnya 4 hari 

setelah melahirkan anak satu-satunya di 

usia 25 tahun. 

Pemikiran dan Surat-Surat Kartini 

Wafatnya Kartini tidak serta-merta 

mengakhiri perjuangan RA. Kartini 

semasa hidupnya karena salah satu 

temannya di Belanda, Mr. J.H. 

Abendanon mengumpulkan surat-surat 

yang dulu pernah dikirimkan oleh Kartini 

kepada teman-temannya di Eropa. 

Abendanon kemudian membukukan 

seluruh surat itu dan diberi nama Door 

Duisternis tot Licht yang jika diartikan 

secara harfiah berarti “Dari Kegelapan 

Menuju Cahaya”. Buku ini diterbitkan 

pada tahun 1911, dan cetakan terakhir 

ditambahkan sebuah surat “baru” dari 

Kartini. 

Pemikiran-pemikiran Kartini dalam surat-

suratnya tidak pernah bisa dibaca oleh 

beberapa orang pribumi yang tidak dapat 

berbahasa Belanda. Baru pada tahun 

1922, Balai Pustaka menerbitkan versi 

translasi buku dari Abendanon yang 

diberi judul “Habis Gelap Terbitlah 

Terang: Buah Pikiran” dengan bahasa 

Melayu. Pada tahun 1938, salah satu 

sastrawan bernama Armijn Pane yang 

masuk dalam golongan Pujangga Baru 

menerbitkan versi translasinya sendiri 

dengan judul Habis Gelap Terbitlah 

Terang. Versi milik Pane membagi buku 

ini dalam lima bab untuk menunjukkan 

cara berpikir Kartini yang terus berubah. 

Beberapa translasi dalam bahasa lain 

juga mulai muncul, dan semua ini 

dilakukan agar tidak ada yang 

melupakansejarah perjuangan RA. 

Kartini semasa hidupnya itu.  

 

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu 

menghargai jasa-jasa para pahlawannya.” 
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anita masa kini selalu punya 

pilihan dalam hidupnya, 

termasuk menjadi wanita 

karir yang sukses. Untuk menjadi wanita 

karir yang sukses, Anda harus 

membentuknya dari dalam diri terlebih 

dahulu, maka sukses akan selalu 

menyertai Anda. 

Dilansir oleh emilybennington.com, inilah 

12 tips sukses untuk para wanita karir. 12 

tips ini memang tampak kecil, namun bila 

dilakukan, akan berdampak besar bagi 

Anda. Silakan dicoba! 

1. Sukses yang abadi diciptakan 

dari kebiasaan baik. 

Sedangkan sukses dapat 

hancur seketika karena satu 

kebiasaan buruk. 

2. Tahan diri jika Anda punya 

dendam dengan rekan kerja, 

karena itu akan menghambat 

kinerja. 

3. Karir yang sukses biasanya 

berumur pendek, tetapi 

kebaikan hati akan membawa 

karir Anda lebih panjang. 

4. Satu hal PALING penting 

dalam pengembangan karir 

W 
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adalah reputasi baik tentang 

Anda. 

5. Karir tidak bisa dimulai besok, 

tetapi hari ini. Berhentilah 

menunda. 

6. Kadang Anda tidak perlu 

memiliki jawaban yang benar, 

namun pastikan Anda selalu 

memiliki sikap dan tindakan 

yang benar. 

7. Sebagian besar keputusan 

yang berpengaruh pada karir 

Anda terjadi di balik pintu yang 

tertutup, ketika Anda tidak ada 

di dalam ruangan tersebut. 

Maka selalu coba segala hal 

yang bisa mengembangkan 

karir Anda. 

8. Anda harus memiliki 

setidaknya satu orang yang 

menjadi motivasi dan berbakat 

di karir yang Anda geluti. 

9. Anggaplah karma itu ada, 

maka Anda akan lebih berhati-

hati dalam bertindak dan 

berkata di dalam area 

profesional. 

10. Hal buruk yang terjadi di kantor 

seringkali disebabkan oleh 

Anda sendiri, dan Andalah 

yang bisa memecahkannya. 

11. Mulai beri kritik positif pada diri 

Anda, bahwa Anda kuat, 

bahagia dan bisa kaya. 

12. Anda tidak akan pernah tahu 

potensi yang dimiliki sebelum 

mencoba semuanya. 

Rahasia Sukses Wanita Dalam Karir 

 

Dibandingkan dengan laki-laki, 

perempuan memiliki tantangan lebih 

besar dalam menjalankan karier atau 

bisnisnya. Maka wajar saja, perempuan 

kerap kali membutuhkan dukungan 

semangat dari sesamanya. Tak heran 

jika perempuan cenderung lebih banyak 

berbagi satu sama lain demi 

menyuntikkan semangat untuk 

menghadapi berbagai tantangan dalam 

pekerjaannya. 

Anda mau tahu kebiasaan apa saja yang 

dapat membantu wanita meraih 

kesuksesan? Simak tips berikut ini: 

 

1. Selalu percaya diri, tetapi tetap 

rendah hati 
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Perempuan memiliki kepercayaan diri 

yang tak kalah dengan laki-laki. Namun, 

kecenderungannya laki-laki sering kali 

terlalu percaya diri. Sedangkan 

perempuan cenderung menyeimbangkan 

kepercayaan dirinya dengan kerendahan 

hati. 

Kimberly Roussel, entrepreneur sukses 

di Los Angeles, pemilik restoran 24 jam, 

klub di Hollywood, dan perusahaan 

katering berbagi kiatnya. Roussel 

meyakini, kepercayaan diri yang 

ditanamkan orangtuanya sejak kecil 

membuatnya lebih berani mengambil 

risiko dan mampu mengatasi rasa takut. 

Begitu rasa takut dan kekhawatiran 

mengenai berbagai hal teratasi, atau 

bahkan hilang, dunia lebih terbuka 

dengan Anda melalui berbagai cara yang 

tak pernah disangka, katanya. 

 

2. Memonitor emosi 

Emosi bisa menjadi sumber masalah di 

tempat kerja. Apalagi jika Anda tak 

mampu mengendalikan dan memonitor 

emosi. Boleh juga belajar dari pria 

mengenai sikapnya yang cenderung tak 

menanggapi suatu masalah secara 

personal. Karena dengan cara itu, Anda 

takkan terlibat dalam masalah emosi di 

tempat kerja. 

Johnson Mandell, penulis buku best 

seller "Career 

Comeback" menyarankan jika emosi 

mulai menguasai diri di tempat kerja 

sebaiknya beri waktu untuk diri sendiri. 

"Pergi saja ke toilet, tenangkan diri 

sendiri," jelas Mandell. Namun, jika hal ini 

terlalu sering dilakukan, artinya Anda 

selalu mengalami masalah emosi di 

kantor. Kalau sudah seperti itu, ada 

baiknya evaluasi kembali situasi kerja di 

kantor Anda. Boleh jadi bukan suasana 

hati Anda yang bermasalah, melainkan 

memang situasi kantor yang tak kondusif. 

 

3. Terstruktur dan terorganisasi 

Untuk mencapai target pekerjaan yang 

diharapkan, bahkan oleh diri Anda 

sendiri, Anda harus mengatur strategi. 

Lakukan semua pekerjaan dengan 

terstruktur dan terorganisasi dengan baik. 

Buat daftar pekerjaan yang harus Anda 

selesaikan setiap harinya, dan fokus 

untuk menuntaskannya dengan baik. 

Samira Asemanfar, pendiri salon di Los 

Angeles, mengatakan, bekerja 

memerlukan persiapan. Dan, persiapan 

tersebut sudah dilakukan Asemanfar 

setiap sore. 

"Saya selalu mengevaluasi diri setiap 

sore, apa yang sudah saya lakukan hari 

ini. Apa yang harus saya selesaikan 

besok, dan apa saja urutan 

pekerjaannya," tuturnya. 

 

4. Meningkatkan kemampuan 

berkomunikasi 
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Perempuan secara alami memiliki 

kemampuan komunikasi. Bahkan, sosok 

perempuan introvert sekalipun mampu 

berkomunikasi. Meski begitu, 

kemampuan komunikasi pada 

perempuan tetap perlu ditingkatkan. 

Kunci suksesnya bukan pada 

kemampuan berbicara, melainkan lebih 

kepada kehati-hatian dalam berbicara 

atau berkomunikasi. Agar sukses dalam 

pekerjaan, perhatikan hal detail, 

termasuk dalam berkomunikasi. Hindari 

salah bicara, atau salah menuliskan hal 

kecil yang berdampak terhadap 

pencitraan Anda. 

Maseena Ziegler, penulis buku best seller 

di Hongkong berjudul "Ladies Who 

Launch in Hong Kong" mengatakan, 

tanamkan dalam diri bahwa Anda adalah 

perempuan cerdas, memiliki tutur bahasa 

yang baik, dan berkualitas. Sikap positif 

ini akan membantu Anda untuk 

menghindari berbagai kesalahan kecil 

dalam komunikasi, yang bisa merusak 

citra Anda. Karena jika terlalu sering 

berbuat kesalahan dalam ucapan atau 

saat berbicara, menunjukkan karakter 

yang tak teliti dan tidak mempedulikan 

sesuatu secara mendetail. 

Mencetak kesuksesan dan prestasi 

gemilang adalah impian semua orang, 

tak terkecuali kamu para wanita. Mungkin 

kamu bercita-cita ikut memperbaiki 

sistem di negeri ini, menjadi sosok 

inspiratif yang melenggang hingga luar 

negeri, atau mungkin ingin menjadi ibu 

rumah tangga yang berpendidikan tinggi. 

Semua itu mulia, namun tentu tak bisa 

kamu raih dengan berpangku tangan 

saja. Ingin jadi wanita sukses itu 

ibaratnya bekerja dua kali, karena selain 

mengusahakan kesuksesanmu sendiri, 

kamu dituntut masyarakat untuk tidak 

melupakan kodrat. Mudah bagi wanita 

untuk menyerah sebelum bisa mencium 

kesuksesan. Mereka lebih memilih 

menjadi biasa-biasa saja dan berkorban 

demi kesuksesan orang di sekitarnya. 

Tapi saat kamu hendak menyerah, 

ingatlah bahwa kamu bukan satu-satunya 

wanita di dunia yang sedang berusaha. 

Alih-alih menghabiskan waktu untuk 

menggalau tentang jodoh dan calon 

suami, banyak wanita di luar sana yang 

juga sibuk mengaktualisasi diri. 

Bukankah layak jika kita menjadikan 

mereka inspirasi? 
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1. Bayangkan betapa mudahnya 

bagi Dian Sastro untuk sukses 

hanya dengan menjual tampang. 

Tapi sebaliknya, dia rela rehat 

dari gemerlap dunia hiburan 

demi pendidikan. 

 

Semua orang pasti tahu kalau Dian 

Sastro adalah primadona selebriti 

Indonesia sepanjang zaman. Kita semua 

tumbuh menyaksikan wajahnya di 

majalah dan layar lebar. Selain 

kemampuan aktingnya yang apik, wajah 

yang cantik dan menarik juga jadi faktor 

kesuksesannya di dunia hiburan. Namun 

dia tahu bahwa kecantikan luar tidaklah 

selalu bisa diandalkan. 

Dia rela rehat dari gemerlapnya dunia 

hiburan untuk untuk merampungkan 

pendidikan. Terbukti dia berhasil lulus 

sarjana dari Jurusan Filsafat Fakultas 

Ilmu dan Budaya Universitas Indonesia 

pada tahun 2007. Selang beberapa 

tahun, dia juga melanjutkan sekolah 

masternya di Jurusan Manajemen 

Keuangan, Fakultas Ekonomi, UI. Selain 

pendidikan, rasa perhatian pada keluarga 

dan jiwa sosial juga dia miliki. Kini dia 

menjadi ibu dari dua orang anak dan 

mendirikan yayasan yang dinamainya 

Dian Sastrowardoyo. 

Meski dia sudah punya wajah yang 

cantik, Dian Sastro tak lantas hanya sibuk 

merias diri dan berhenti belajar dan 

mengembangkan diri. 

Kita yang wajahnya tak lebih cantik Dian 

Sastro, apakah masih merasa jumawa 

hanya dengan mengandalkan 

penampilan saja? 

2. Hujatan bisa mudah saja 

membuatnya menangis di pojok 

kamar. Tapi, Agnez Mo justru 

menjadikannya cambuk untuk 

mewujudkan mimpi yang lebih 

tinggi 
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Artis yang awalnya terkenal sebagai artis 

cilik ini memang patut diacungi jempol 

kalau soal kegigihan meraih mimpi. Sejak 

umur 6 tahun, dia sudah terjun ke dunia 

hiburan sebagai penyanyi cilik. Tahun 

demi tahun, karirnya terus meningkat 

dengan aktif menjajal profesi yang lain 

seperti presenter, pemain sinetron, 

hingga main film garapan luar negeri. 

Namun, jalan hidupnya bukan berarti 

baik-baik saja. Dia seringkali 

mendapatkan kritik pedas dan hujatan 

soal gaya penampilannya. Selain itu, dia 

juga tak absen dari cibiran dari banyak 

orang tentang obsesinya pergi berkiprah 

di Amerika. 

Di balik itu, Agnez tetap cuek saja. 

Setelah beberapa waktu lalu 

merilis single Coke Bottlebersama 

produser kenamaan Timbaland, Agnez 

tetap berjuang sekeras biasanya untuk 

bisa mewujudkan mimpi menembus 

pasar musik Amerika yang memang 

dikenal tidak “ramah” bagi penyanyi 

berpenampilan Asia. Dia bahkan 

menggaet penghargaan di ajang MTV 

Iggy atas lagunya. 

Seberapapun hujatan yang didapat, dia 

tak lantas hanya mengurung diri di 

pojokan kamar. Dia justru menjadikan hal 

itu sebagai cambuk yang membuatnya 

terus semangat untuk berkarya. 

Jika mendapatkan komentar tetangga 

saja semangatmu tergulung sirna, 

pantaskah kamu merasa lebih baik dari 

Agnes Monica? 

3. Medina Kamil adalah bukti 

bahwa kelembutan khas 

perempuan tak lantas berarti 

rapuh dalam menghadapi 

tantangan. 

 

Medina Kamil adalah salah satu 

presenter Jejak Petualang yang disukai 

banyak kalangan. Meski wajahnya tanpa 

makeup tebal, dia mampu menghipnotis 

penonton untuk tetap mengikuti 

petualangannya ke berbagai tempat. 

Selama bertugas menjadi presenter 

kegiatan lapangan, tentu tak terhindar 

dari “kejutan-kejutan” dari alam. 

Setidaknya, dia pernah terombang-

ambing di atas Laut Arafuru selama 

seharian. Hingga akhirnya dia terdampar 
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di sebuah pulau yang tak dikenal orang 

dan hidup selama 4 hari tanpa bantuan. 

Alih-alih menyerah saat menghadapi 

musibah, dia justru berjuang hidup dalam 

segala keterbatasan. Perjuangannya tak 

sia-sia, dia berhasil selamat dan kembali 

ke rumah. Pengalaman ini tak lantas 

membuatnya takut berekspedisi. 

Sebaliknya, dia makin berani 

berpetualang lagi. Nah, pengalaman 

inilah yang membuatnya mendapat 

penghargaan “Unbreakable Woman” 

dalam suatu ajang. 

Musibah yang kamu alami boleh jadi 

sebenarnya tak semengerikan Medina 

Kamil. Mengapa sesusah itu 

mengumpulkan keberanian untuk 

bersinar? 

4. Setelah merasa terbuang 

karena tekanan politik dalam 

pemerintah Indonesia, Sri 

Mulyani Indrawarti 

mengharumkan nama bangsa 

dengan mengabdi di level dunia. 

 

 

Setiap dari kita pasti selalu berharap 

Indonesia menjadi negara yang besar. 

Namun, kadang kita hanya bisa 

mengandalkan orang-orang pintar dan 

bijak untuk mewujudkan itu semua. Nah, 

salah satu orang yang menjadi pencerah 

itu semua adalah Sri Mulyani. Wanita 

yang sudah berumur 52 tahun ini bisa 

dibilang primadona untuk soal masalah 

ekonomi. Tercatat sekarang dia adalah 

satu-satu orang Indonesia sekaligus 

wanita pertama yang pernah 

mendapatkan jabatan tinggi di World 

Bank, yaitu Direktur Pelaksana. 

Bukan berarti mudah untuk mencapai ke 

sana, Sri Mulyani perlu merangkak 

perlahan hingga prestasinya menjadi 

gemilang. Sebelumnya dia pernah 

beberapa kali menjabat sebagai menteri 

dan mencetak berbagai prestasi, namun 

masalah politik membuatnya harus undur 

diri. Merasa terombang-ambing karena 

suasana politik yang tak sehat di dalam 
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negeri, membuatnya memilih pergi ke 

luar negeri dan mengabdikan diri 

melayani dunia dari ilmu yang dia miliki. 

Merasa tidak dihargai oleh negara sendiri 

bukan menjadi alasan untuk berhenti 

membuat Indonesia bangga. Dia justru 

selalu berusaha memberikan kebaikan 

pada banyak orang dengan berbagai 

cara. 

Apakah kamu yang mudah mencaci maki 

pemerintah sudah cukup banyak 

berkontribusi pada perbaikan kondisi 

negeri? 

5. Datang dari keluarga 

terpandang tak membuatnya 

berleha-leha dalam mengejar 

cita-cita. Najwa Shihab juga 

berjuang dari bawah, sama 

seperti kita. 

 

 

Wajah kearab-araban ini mungkin sudah 

tidak asing lagi bagi semua penikmat TV. 

Fakta-fakta yang terkuak dalam acara 

Mata Najwa seringkali membuat mata 

terbelalak. Hal ini dikarenakan 

pertanyaan dan analisisnya yang tajam 

selalu membuat orang terpana. Gak 

jarang dia mewawancarai tokoh politik 

dan tokoh besar. Kini namanya semakin 

bersinar dengan gaya wawancaranya 

yang cerdas. 

Awalnya, banyak orang memandang 

sebelah mata atas prestasi Najwa. Ada 

yang bilang dia mendompleng nama 

ayahnya, Quraish Shihab ahli tafsir dan 

mantan menteri. Padahal dia juga bekerja 
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keras untuk bisa menjadi jurnalis terkenal 

sekarang ini. Dia memulai karir sebagai 

jurnalis dari liputan saat terjadi bencana 

Tsunami di Aceh. Karena aksinya yang 

emosional saat melaporkan bencana, 

perlahan namanya mulai dikenal 

masyarakat. Pada tahun 2006, akhirnya 

dia terpilih sebagai Jurnalis Terbaik Metro 

TV. Usahanya tak sampai disitu saja, 

tahun 2011 wanita yang akrab disapa 

Nana ini meraih penghargaan Young 

Global Leader (YGL) 2011 dari World 

Economic Forum (WEF) di Swiss. 

Najwa Shihab yang anak tokoh besar 

saja butuh usaha keras untuk sukses 

seperti sekarang. Apalagi kita, yang 

berasal dari keluarga yang lebih 

sederhana? 

6. Ibu Susi Pudjiastuti 

mengacungkan jari tengah pada 

kegagalan cinta. Ia memilih 

menegakkan kepala, tahu ada 

kesuksesan yang menunggu di 

depannya 

 

Setiap orang pasti ingin punya pasangan, 

tak terkecuali wanita kuat seperti Susi 

Pudjiastuti. Prestasinya dalam bidang 

bisnis sangatlah gemilang. Setelah 

sukses jadi juragan ikan, kini beliau juga 

maskapai penerbangan. Sekarang, 

beliau dikenal sebagai Menteri Kelautan 

dan Perikanan RI. 

Wanita nyentrik ini memang seringkali 

menjadi sorotan media karena sikapnya 

yang tegas dalam membuat kebijakan. Di 

balik ketangguhannya, beliau menyimpan 

cerita asmara yang bisa kamu pelajari. 

Sebuah wawancara menyebutkan bahwa 

beliau sudah pernah menikah tiga kali. 

Gagal di pernikahan pertama, beliau 

punya satu anak laki-laki. Setelah itu, 

beliau menikah lagi dengan orang asing 

dari Swiss. Sayangnya penikahan 
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keduanya juga harus kandas. Seorang 

putri menjadi buah cinta dari suaminya 

yang kedua. Tak larut dalam kegaluan, 

Susi Pudjiastuti tetap menjalani hidup 

sebagai seorang pebisnis. Beliau asyik 

menjual ikan dan merekrut banyak 

karyawan. Setelah itu, akhirnya beliau 

menikah lagi dengan seorang pria asal 

Jerman, Christian von Strowberg. Hingga 

sekarang, mereka hidup dengan bahagia. 

Sebagai wanita, sekuat apapun Susi 

Pudjiastuti, pastilah beliau merasakan 

patah hati dari kegagalannya dalam 

asmara. Tapi beliau justru terus berkarya 

dan asyik mengatur ikan-ikan Indonesia. 

Galau soal jodoh memang tak dosa, tapi 

alangkah baiknya kamu juga memikirkan 

banyak hal yang lainnya. Jangan terpaku 

pada kegagalan yang satu itu, karena ada 

banyak keberhasilan di masa depan yang 

menantimu. 

Jalan hidup tiap orang memang tak 

pernah sama, tapi tak ada salahnya 

mengambil inspirasi dari orang lain untuk 

mendapatkan kesuksesan yang sama. 

Karena hidup seseorang tidak pernah 

sempurna, tepat rasanya mengambil nilai 

positif dari hidup seseorang yang kamu 

anggap baik. 

Semoga mereka mampu 

menginspirasimu! 
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erajaan Tikus yang terletak di 

langit-langit rumah yang gelap 

dan pengap dihuni oleh banyak 

keluarga tikus. Salah satunya seekor ibu 

tikus yang sedang mengandung. 

Ibu Tikus sudah mempersiapkan nama 

untuk para anaknya yang akan lahir nanti. 

Lalu setelah beberapa hari, Lahirlah 

beberapa ekor tikus yang lahir di keluarga 

apa adanya. Lahir dari rahim seorang ibu 

yang mengandung selama 30 hari. Bayi-

bayi tikus itu diberi nama Paijo, Sukmo 

dan Trisno yang sudah disiapkan oleh ibu 

tikus. 

Bayi tikus itu lahir dan tumbuh menjadi 

tikus kecil yang lincah. Suatu hari Paijo 

hendak bermain dengan teman-

temannya. 

“Hey Paijo ayo main!”, seru anak para 

tikus. Para anak tikus sudah berecana 

pada hari-hari sebelumnya untuk bermain 

lebih jauh dibandingkan hari kemarin. 

“iya tunggu sebentar, kita akan bermain 

kemana hari ini?”, Tanya Paijo. 

“hhmmm…”. sambil berpikir ibu Paijo 

memanggil dan menyampaikan sesuatu 

kepada Paijo. 

“jangan bermain terlalu jauh Paijo, ingat 

di luar berbahaya apalagi sampai kau 

turun ke bawah itu sangat berbahaya 

karena di bawah sana banyak anak 

manusia yang akan menangkapmu. Anak 

manusia itu sudah memasang perangkap 

disana dan itu akan membahayakan 

nyawamu”. 

Paijo menjawab, “tapi bu kita ini kan anak 

tikus. Anak tikus yang hebat yang mampu 

K 
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berlari dengan cepat”, 

“Jebakan anak manusia lebih berbahaya 

Nak”, ibu menasehati lagi. 

“lalu apa yang harus aku lakuakan jika 

aku turun ke bawah, Bu?” 

“jika kamu terpaksa turun ke bawah, 

kamu harus berhati-hati dan wasapada 

akan jebakan yang telah dipasang oleh 

para anak manusia”, jawab ibu tikus 

“iya, bu aku tidak akan bermain terlalu 

jauh”, jawab Paijo 

Lalu Paijo bersama teman dan saudara-

saudaranya pergi bermain. Mereka 

sangat senang dan riang hingga lupa 

waktu dan segalanya. 

Ketika waktu sudah larut malam dan 

suasana semakin gelap gulita. Setelah 

lelah bermain meraka terkapar lemas. 

“aku lelah sekali”, kata salah satu teman 

Paijo 

“iya aku juga lapar”, mereka saling 

mengeluh bersahutan. 

Salah seekor anak tikus berkata,” 

bagaimana jika kita cari makanan saja?” 

“Seettuujuuu…!”, jawab anak-anak tikus 

yang lain. 

Waktu semakin malam dan lampu rumah 

anak manusia sudah mulai dimatikan. 

Menandakan bahwa anak manusia mulai 

tidur. 

Mereka pun akhirnya berjalan turun ke 

bawah menuju rumah anak manusia. 

Menyusuri rongga-rongga ruangan dan 

perabotan rumah anak manusia. Hingga 

suatu saat salah satu dari mereka melihat 

sebuah roti. Roti yang terletak di atas 

meja tanpa ada penutup tersebut. Salah 

seekor tikus yang pertama kali melihat 

roti tersebut adalah Sukmo saudara 

Paijo. 

“hey! kalian, lihat disini ada makanan 

yang sangat lezat!”, teriak Sukmo 

memanggil teman dan saudaranya. 

Gerombolan anak tikus yang sedang 

kelaparan mencari makanan, lalu berlari 

menuju sumber suara Sukmo. 

“ayo ambil saja roti itu!”, seru Trisno. 

“iya, kenapa tidak kau ambil saja 

makanan lezat itu?”, sahut anak tikus 

yang lain. 

“aku tidak berani untuk mengambilnya”, 

jawab Sukmo 

“kenapa kau tidak berani? Anak manusia 

sudah tertidur, mereka tidak mungkin 

tahu.”, sahut Paijo anak tikus yang 

memiliki tubuh yang paling kecil. 

“aku takut, takut jika manusia akan 

mencariku dan akan memakanku”, kata 

Sukmo 

“tapi bagaimana? Kita sudah benar-benar 

kelaparan, jika kita tidak memakan roti ini 

kita tidak akan bisa pulang dan keluarga 

sudah pasti gelisah dan cemas mencari 

keberadaan kita”, kata anak tikus yang 

lain. 

“ah itu tidak mungkin. Jika di sini tidak ada 

yang berani untuk mengambil roti itu aku 

akan mengambilnya.”, jawab Trisno yang 
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memberanikan diri untuk mengambil roti 

itu. 

Dengan susah payah Trisno berusaha 

untuk mengambil roti milik anak manusia 

itu. Trisno terus berusaha dan berusaha 

terus hingga ia mendapatkannya. Setelah 

beberapa menit Trisno seekor tikus kecil 

yang memiliki badan besar tersebut 

berhasil mendapatkan roti tersebut. 

“Hoorree… kita pesta malam ini…!!”, seru 

segerombolan anak tikus yang sedang 

kelaparan melihat Trisno mendapatkan 

sebuah roti. Roti tersebut tidak terlalu 

banyak tetapi bentuknyalah yang 

lumayan besar sehingga mampu untuk 

mengisi perut-perut anak tikus yang 

kelaparan itu. Bentuknya yang besar itu 

membuat para anak tikus berebut untuk 

saling mendapatkan potongan roti. 

Termasuk ketiga bersaudara Paijo, 

Sukmo dan Trisno. Mereka bertiga saling 

berebut, namun akhirnya Sukmo dan 

Trisnolah yang mendapatkan bagian 

lebih banyak dibandingkan Paijo. 

Mungkin karena Paijo yang memiliki 

tubuh yang paling kecil. 

Setelah mereka makan malam bersama 

dan roti itu sudah habis tak tersisa, 

mereka merasa kenyang dan mereka 

pulang dengan selamat dan tidak ada 

halangan apa pun. Sesampainya mereka 

sampai di wilayah kerajaan, mereka 

bingung suasana sangat ramai dan 

ternyata itu adalah orangtua mereka yang 

mencari keberadaan mereka. 

Keesokan harinya para anak tikus itu 

merencanakan untuk bermain kembali. 

termasuk Sukmo dan Trisno. Tetapi 

berbeda dengan Paijo yang hari ini tidak 

terlihat. 

Ternyata Paijo sedang menyendiri ia 

malas bermain hari ini karena masih ingat 

perlakuan saudaranya yang 

memperlakukan Paijo tidak adil kemarin. 

Paijo sedih karena ia masih ingin 

merasakan roti itu dengan kenyang. Paijo 

benar-benar benci kepada kedua 

saudaranya. 

Paijo lalu pergi ke tempat yang kemarin ia 

datangi bersama teman-temanya tetapi 

kali ini ia tidak bermain bersama 

melainkan pergi sendiri. Ia ingin 

melakukan apa yang salah satu 

saudaranaya lakukan yaitu Trisno yang 

berhasil mengambil roti kesukaannya. 

“sebenarnya aku kemarin berani saja 

hanya untuk mengambil roti tersebut, 

tetapi karena aku ingat pesan ibu aku 

takut untuk mengambilnya, katanya anak 

manusia itu sudah memasang banyak 

jebakan untuk para anak tikus, tetapi 

ternyata Trisno tidak kesakitan sama 

sekali ketika mengambil makanan punya 

anak manusia itu”, anak tikus yang 

berbadan paling kecil ini bergumam 
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sendiri sambil menyusuri jalan yang 

kemarin ia lewati bersama teman-teman. 

Paijo masih ingin merasakan roti yang 

kemarin. Ia pergi menuju tempat 

diletakkannya roti kesukaannya itu. Tapi 

di tengah perjalanan ia melihat sebuah 

roti, yang ia makan kemarin walaupun tak 

sebesar yang itu, roti ini adalah 

kesukaanya. 

“rejeki memang rejeki, baru di tengah 

perjalanan saja sudah dapat santapan 

lezat”, kata Paijo. 

Tapi kali ini ada yang berbeda dari 

kemarin yaitu tempat meletakkan roti 

tersebut. Tetapi Paijo tidak memikrkan 

hal tersebut yang ia pikirkan hanyalah roti 

yang enak. Dengan rasa berani ia nekat 

mengambil roti tersebut. 

“PLAAKK..” 

“aaaahhhh… tolong… tolong…” 

“kakiku sakit.. tolong..,” setelah terdengar 

suara yang keras tiba-tiba Paijo langsung 

merintih kesakitan dan meminta tolong. 

Paijo lupa akan pesan ibunya bahwa 

jangan bermain terlau jauh dan sendirian 

apalagi sampai turun ke bawah. Paijo 

lupa akan hal itu. Paijo mulai tersadar 

ketika ia mulai merasa sangat kesakitan. 

Tidak ada seekor tikus pun yang datang 

menolong Paijo. Sampai beberapa menit 

dan kakinya sudah mengeluarkan darah. 

Barulah datang dua ekor tikus yaitu 

Trisno dan Sukmo. Mereka lalu menolong 

Paijo yang hampir tak berdaya hingga 

jebakan itu lepas. 

Akhirnya mereka bertiga pulang dan 

menceritakan semuanya kepada ibu tikus 

dan mulai saat itu mereka bertiga 

terutama Paijo tidak akan mengulanginya 

lagi karena dia sudah merasakan betapa 

sakitnya jebakan yang sudah dipasang 

itu walau kadang memang menggiurkan 

dan akan selalu menuruti nasehat 

orangtua walau kadang itu menyakitkan. 
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aser (singkatan dari bahasa 

Inggris: Light Amplification 

by Stimulated Emission 

of Radiation) merupakan mekanisme 

suatu alat yang memancarkan radiasi 

elektromagnetik, biasanya dalam bentuk 

cahaya yang tidak dapat dilihat maupun 

dapat lihat dengan mata normal, melalui 

proses pancaran terstimulasi. Pancaran 

laser biasanya tunggal, 

memancarkan foton dalam 

pancaran koheren. Laser juga dapat 

dikatakan efek dari mekanika kuantum. 

 Deskripsi Laser 

Dalam teknologi laser, cahaya yang 

koheren menunjukkan suatu sumber 

cahaya yang memancarkan panjang 

gelombangyang diidentifikasi 

dari frekuensi yang sama, beda 

fase yang konstan[1] dan polarisasinya. 

Selanjutnya untuk menghasilkan 

sebuah cahaya yang koheren dari 

medium lasing adalah dengan 

mengontrol kemurnian, ukuran, dan 

bentuknya. Keluaran yang berkelanjutan 

dari laser dengan amplituda-konstan 

(dikenal sebagai CW atau gelombang 

berkelanjutan), atau detak, adalah 

dengan menggunakan teknik Q-

switching, modelocking, atau gain-

switching. 

Dalam operasi detak, dimana sejumlah 

daya puncak yang lebih tinggi dapat 

dicapai. Sebuah medium laser juga dapat 

berfungsi sebagai penguat optik ketika 

di-seed dengan cahaya dari sumber 

lainnya. Sinyal yang diperkuat dapat 

menjadi sangat mirip dengan sinyal input 

dalam istilah panjang gelombang, fase, 

dan polarisasi; Ini tentunya penting 

dalamtelekomunikasi serat optik. 
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Sumber cahaya umum, seperti bola 

lampu incandescent, 

memancarkan foton hampir ke seluruh 

arah, biasanya melewatispektrum 

elektromagnetik dari panjang gelombang 

yang luas. Sifat koheren sulit ditemui 

pada sumber cahaya atauincoherens; 

dimana terjadi beda fase yang tidak tetap 

antara foton yang dipancarkan oleh 

sumber cahaya. Secara kontras, laser 

biasanya memancarkan foton dalam 

cahaya yang sempit, terpolarisasi, sinar 

koheren mendekati monokromatik, terdiri 

dari panjang gelombang tunggal atau 

satu warna. 

Beberapa jenis laser, seperti laser 

dye dan laser vibronik benda-padat 

(vibronic solid-state lasers) dapat 

memproduksi cahaya lewat jangka lebar 

gelombang; properti ini membuat mereka 

cocok untuk penciptaan detak singkat 

sangat pendek dari cahaya, dalam jangka 

femtodetik (10-15 detik). Banyak 

teori mekanika 

kuantum dan termodinamika dapat 

digunakan kepada aksi laser, meskipun 

nyatanya banyak jenis laser ditemukan 

dengan cara trial and error. 

 

Sinar laser di atas kabut udara dan di kaca mobil 

 

Laserlink 

 

 Sejarah Laser 

LASER (singkatan dari bahasa Inggris: 

Light Amplification by Stimulated 

Emission of Radiation).Laser 

memperkuat cahaya.Laser dapat 

mengambil berkas cahaya yang lemah 

dan membuatnya menjadi berkas yang 

KEKUATAN  

 

50 MKS Edisi April 2016 

https://id.wikipedia.org/wiki/Lampu_pijar
https://id.wikipedia.org/wiki/Lampu_pijar
https://id.wikipedia.org/wiki/Foton
https://id.wikipedia.org/wiki/Spektrum_elektromagnetik
https://id.wikipedia.org/wiki/Spektrum_elektromagnetik
https://id.wikipedia.org/wiki/Polarisasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Warna
https://id.wikipedia.org/wiki/Mekanika_kuantum
https://id.wikipedia.org/wiki/Mekanika_kuantum
https://id.wikipedia.org/wiki/Termodinamika
https://id.wikipedia.org/wiki/Trial_and_error
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabut
https://id.wikipedia.org/wiki/Udara
https://id.wikipedia.org/wiki/Mobil


kuat.Beberapa laser menghasilkan 

berkas yang sangat kuat sehingga dapat 

membakar lubang kecil di dalam 

selembar besi dalam waktu kurang dari 

satu detik.Sinar laser dapat mencapai 

jarak jauh melalui angkasa luar tanpa 

menyebar dan menjadi lemah. Karena 

itulah, sinar laser menjadi alat komunikasi 

penting dalam berkomunikasi dalam 

zaman angkasa luar. Banyak kegunaan 

laser sudah ditemukan dalam ilmu 

kedokteran, ilmu pengetahuan, dan 

industri. 

Ilmuwan menganggap cahaya sebagai 

gelombang yang bergerak. Jarak dari 

kulit sebuah gelombang ke kulit 

berikutnya disebut panjang gelombang. 

Cahaya dari matahari atau dari lampu 

adalah campuran banyak panjang 

gelombang. Setiap panjang gelombang 

yang berbeda menghasilkan warna yang 

berbeda. 

Sinar laser terbuat dari cahaya yang 

semuanya terdiri dari panjang gelombang 

yang sama. Berkas cahaya dalam 

cahaya biasa mengalir ke arah yang 

berbeda. Sinar laser bergerak dalam arah 

yang sama persis. Sinar laser tidak 

menyebar dan tidak melemah 

Pada awal perkembangannya, orang 

tidak menyebut dengan nama laser. Para 

ahli masa itu menyebutnya sebagai 

MASER (Microwave Amplification by the 

Stimulated Emission of Radiation). Dan 

orang yang disebut-sebut pertama kali 

mengungkapkan keberadaan maser 

adalah Albert Einstein antara tahun 1916 

- 1917. Ilmuwan yang terkenal eksentrik 

ini juga yang pertama kali berpendapat 

bahwa cahaya atau sinar bukan hanya 

terdiri dari gelombang elektromagnetik, 

tapi juga bermuatan partikel dan energi. 

Dan dikenal lah apa yang disebut sebagai 

radiasi. Tapi maser dari Einsten ini baru 

sebatas teori. Teknologi pada dekade 

kedua abad 20 belum mampu 

mewujudkannya. Disamping itu, banyak 

ilmuwan yang menganggap teori dari 

Eisntein itu sebagai teori yang 

kontroversial. 

Pada tahun-tahun berikutnya, terlebih 

pada perang dunia kedua, maser lebih 

banyak digunakan untuk kepentingan 

militer, yaitu untuk pengembangan radar. 

Hingga akhirnya Charles H. Townes, 

James Gordon, dan Herbert Zeiger, 

berhasil membuat maser dengan 

menggunakan gas Amoniak. Dan inilah 

maser yang pertama kali dibuat orang. 

Keberhasilan itu dipublikasikan pada 

tahun 1954. Itu merupakan maser 

dengan satu tingkat energi. Selanjutnya 

ide emisi dua tingkat untuk 

mempertahankan inversi pada maser 

telah dikembangkan oleh dua orang 

ilmuwan Sovyet, Nikolai Basov dan 
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Alexander Prokhorov. Karena 

sumbangannya yang sangat penting ini 

dalam pengembangan maser, Charles H. 

Townes, Nikolai Basov, dan Alexander 

Prokhorov berbagi hadiah Nobel bidang 

Fisika pada tahun 1964. 

Charles H. Townes memang orang yang 

berperan penting dalam dunia maser. 

Sebelumnya dia bersama Arthur 

Schawlow telah meneliti kemungkinan 

pembuatan maser optik (yang kemudian 

berkembang menjadi laser) dan sinar 

infra merah. Rincian penelitian itu 

diterbitkan pada bulan Desember 1958. 

Namun mereka berdua masih menemui 

kesulitan dan pembuatan laser (maser 

optik). Hingga akhirnya sebelum 

memasuki tahun 1960 Theodore Maiman 

bisa mewujudkan kerja sinar laser. 

Maiman menggunakan silinder batu Ruby 

untuk memicu timbulnya laser hingga 

laser buatannya dikenal sebagai Ruby 

Laser. Tapi Ruby Laser hanya mampu 

bekerja pada energi tingkat ketiga. 

Setelah memasuki tahun 1960, Peter 

Sorokin dan Mirek Stevenson mulai 

mengembangkan laser tingkat keempat 

yang pertama. Tapi itu pun masih sebatas 

teori dan tujuan untuk merealisasikannya 

masih belum tercapai. Namun sejak saat 

itu lah era laser dimulai. 

Sekilas bahwa Theodore Maiman 

dianggap sebagai orang yang pertama 

kali berhasil membuat laser (bukan 

maser). Tapi sebenarnya ada orang lain 

yang telah mendahuluinya yaitu Gordon 

Gould. Pada tahun 1958, Gordon Gould 

kabarnya telah berhasil membuat maser 

optik (laser) bahkan dia juga yang 

dianggap sebagai orang yang pertama 

kali menggunakan istilah Laser (Light 

Amplification by the Stimulated Emission 

of Radiation). Tapi Gordon gagal 

mendaftarkan paten laser-nya pada 

tahun 1959. Hingga pada tahun 1977 

Gordon memenangkan paten tersebut. 

Butuh waktu 8 tahun untuk mendapatkan 

pengakuan itu. 

Pada masa yang hampir bersamaan juga 

beberapa ilmuwan lain berhasil membuat 

laser dengan menggunakan bahan yang 

berbeda. Misalnya Ali Javan, William 

Bennet dan Donald Herriot yang 

membuat laser dengan media gas helium 

dan neon pada tahun 1960 dan 

keberhasilannya baru dipublikasikan 

pada tahun 1961. Kumar N. Patel 

membuat laser dengan perantaraan 

karbondioksida, nitrogen, dan helium 

pada tahun 1964. Dan pada tahun yang 

sama juga (1964), Earl Bell membuat 

laser dengan bantuan helium dan 

merkuri. Para ilmuwan ini dianggap 

pembuat untuk laser gas karena bahan-

bahan yang mereka gunakan untuk 
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membuat laser pada umumnya berupa 

zat gas. 

Perkembangan yang cukup penting 

terjadi pada tahun 1962 ketika seorang 

ilmuwan yang bekerja pada perusahaan 

General Electric, Robert Hall, 

menemukan laser semikonduktor 

berukuran mini dengan biaya murah. 

Biasanya mesin atau peralatan 

pemroduksi sinar laser berukuran besar. 

Laser buatan Rober Hall inilah yang 

hingga kini digunakan pada perangkat 

vcd dan dvd player, printer laser, 

pembaca kode bar, drive pada CPU, 

sistem komunikasi yang menggunakan 

serat optik, dan sebagainya. 

Sebuah penemuan yang revolusioner 

dibuat pada tahun 1970 ketika Charles 

Kao dan George Hockham berhasil 

membuat apa yang sekarang disebut 

serat optik (fiberglass). Mereka berdua 

memang tidak membuat laser, tapi 

penemuannya sangat penting dalam 

penggunaan aplikasi laser. Dan seperti 

kita tahu, serat optik banyak digunakan 

dalam bidang komunikasi. Bidang inilah 

yang memang dianggap sebagai 

pengguna terbesar aplikasi laser. Laser 

dan serat optik memang dua penemuan 

yang sangat saling mendukung. 

 

 Jenis Laser  

Ada berbagai jenis laser. Medium laser 

bisa padat, gas, cair atau semikonduktor. 

Laser biasanya ditentukan oleh jenis 

bahan yang digunakan oleh penguatnya 

 Solid-state laser material telah 

dikuatkan terdistribusi dalam matriks 

padat (seperti ruby atau neodymium: 

yttrium-aluminium garnet laser yag). 

Laser neodymium-yag memancarkan 

cahaya inframerah pada 1.064 

nanometer (nm). 

 Laser Gas (helium dan helium-neon, 

hene, merupakan laser gas yang 

paling umum) memiliki output utama 

dari lampu inframerah. CO2 laser 

memancarkan energi jauh dr 

inframerah, dan digunakan untuk 

memotong material keras. 

 Laser Excimer (nama ini berasal dari 

istilah excited dan dimers) 

menggunakan gas reaktif, seperti 

klorin dan fluorin, dicampur dengan 

gas inert seperti argon, kripton atau 

xenon. Ketika elektrik dirangsang, 

molekul pseudo (dimer). Ketika lased, 

dimer menghasilkan cahaya dalam 

kisaran ultraviolet. 

 Dye laser menggunakan pewarna 

organik kompleks, seperti rhodamine 

6g, dalam larutan cair atau suspensi 

sebagai media penguat. 

 Semiconductor laser, kadang-

kadang disebut dioda laser, laser yg 
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tidak solid-state. Perangkat elektronik 

yg menggunakan ini umumnya 

sangat kecil dan menggunakan daya 

yang rendah. Mereka dapat dibangun 

menjadi array yang lebih besar, 

seperti sumber penulisan dalam 

beberapa printer laser atau CD 

player.[2]  

 

 Manfaat Laser  

Dalam kehidupan sehari-hari, laser 

digunakan pada berbagai bidang. Dalam 

penggunaannya, energi laser yang 

terpancar tiap satuan waktu dinyatakan 

dengan orde dari beberapa mW(Laser 

yand digunakan dalam system audio 

laser disk) sampai dengan beberapa 

MW(Laser yang digunakan untuk 

senjata). Besarnya energi laser yang 

dipilih bergantung pada penggunaannya. 

Pemanfaatan sinar laser misalnya pada 

bidang kedokteran, pelayanan (jasa), 

industri, astronomi, fotografi, elektronika, 

dan komunikasi. 

Dalam bidang kedokteran dan 

kesehatan, sinar laser digunakan antara 

lain untuk mendiagnosis penyakit, 

pengobatan penyakit, dan perbaikan 

suatu cacat serta penbedahan. 

 Pada bidang industri, sinar laser 

bermanfaat untuk pengelasan, 

pemotongan lempeng baja, serta 

untuk pengeboran. 

 Pada bidang astronomi, sinar laser 

berdaya tinggi dapat digunakan untuk 

mengukur jarak Bumi Bulan dengan 

teliti. 

 Dala bidang fotografi, laser mampu 

menghasilkan bayangan tiga dimensi 

dari suatu benda, disebut holografi. 

 Dalam bidang elektronika, laser solid 

state berukuran kecil digunakan 

dalam system penyimpanan memori 

optik dalam computer. 

 Dalam bidang komunikasi, laser 

berfungsi untuk memperkuat cahaya 

sehingga dapat menyalurkan suara 

dan sinyal gambar melalui serat optik. 

 

 Manfaat Laser  

 

Simbol laser untuk peringatan/pemberitahuan 
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Pengukur Lidar dari topografi bulan pada misi 

Clementine  

Sejak diperkenalkannya laser pada tahun 

1960, sebagai sebuah penyelesaian 

suatu masalah[3], maka dalam 

perkembangan berikutnya laser telah 

digunakan secara meluas, dalam 

bermacam-macam aplikasi modern, 

termasuk dalam 

bidang optik, elektronik, optoelektronik,te

knologi 

informasi, sains, kedokteran, industri, 

dan militer. Secara umum, laser 

dianggap suatu pencapaian teknologi 

yang paling berpengaruh dalam abad ke-

20. 

Umumnya laser beroperasi 

dalam spektrum tampak pada frekuensi 

sekitar 1014 Hertz-15 Hertz atau ratusan 

ribu kali frekuensi gelombang mikro. 

Pada awalnya peralatan penghasil sinar 

laser masih serba besar dan merepotkan. 

Selain tidak efisien, ia baru dapat 

berfungsi pada suhu sangat rendah. 

Sinar laser yang dihasilkan belum 

terpancar lurus. Pada kondisi cahaya 

sangat cerah pun, pancarannya 

gampang meliuk-liuk mengikuti 

kepadatan atmosfer. Waktu itu, sebuah 

pancaran laser dalam jarak 1 km, bisa 

tiba di tujuan akhir pada banyak titik 

dengan simpangan jarak hingga hitungan 

meter. 

 

Peragaan peralatan Laser Helium-Neon di 

Laboratorium Kastler-Brossel dari Universitas 

Pierre and Marie Curie. 

 

Beberapa kelebihan laser diantaranya 

adalah kekuatan daya keluarannya yang 

amat tinggi sangat diminati untuk 

beberapa applikasinya. Namun laser 

dengan daya yang rendah sekalipun 

(beberapa miliwatt) yang digunakan 

dalam pemancaran, masih dapat 

membahayakan penglihatan manusia, 

karena pancaran cahaya laser dapat 

mengakibatkan mata seseorang yang 

terkena mengalami kebutaan dalam 

sesaat atau tetap. 
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Daftar Kekuatan Laser Dan Kegunaan 

Laser 

Kekuatan Kegunaan / Fungsinya 

1-5 mW Laser Penunjuk 

5 mW Perangkat CD-ROM 

5–10 mW 
DVD Player Atau 

Perangkat DVD-ROM 

100 mW 
Kecepatan Tinggi Pembakaran 

Citra CD-RW 

250 mW 
Pemakai Pembakaran DVD-

R 16x 

400 mW 

Membakar Kotak Perhiasan 

Dengan Diska Didalamnya 

Selama 4 Detik[4] 

Percetakan DVD Piringan 

Ganda 24x[5] 

1 W 

Laser Hijau Digunakan Di 

dalam Piringan Holographic 

Versatile Disc (HVD) 

1–20 W 

Tidak Dijual Umum, Tetapi Ada 

Dan Digunakan Untuk Mesin 

Kecil 

30–100 W Pembedahan CO2 

100–3000 

W 

Pembedahan CO2 Dan Laser 

Ini Digunakan Untuk 

Pemotongan Di Pabrik 

5 kW 
Daya Pengeluarannya 

Mencapai 1 Cm/Bar 

100 kW 

Digunakan Dalam Bidang 

Persenjataan Dan 

Didistribusikan Oleh Northrop 

Grumman 

 

 LASER ENYAHKAN KERUTAN 

 

Menilik lebih jauh canggihnya perkembangan 

teknologi di dunia kecantikan, salah satunya ialah 

laser 

Laser untuk kecantikan sudah dikenal 

lama. Banyak para wanita telah 

mencobanya. Sekejap, wajah pun 

tampak jelita. Kerutan, bintik hitam, 

KEKUATAN  

 

56 MKS Edisi April 2016 

https://id.wikipedia.org/wiki/CD-ROM
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=DVD_Player&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/DVD-ROM
https://id.wikipedia.org/wiki/CD-RW
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=DVD-R&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=DVD-R&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Laser#cite_note-4
https://id.wikipedia.org/wiki/Laser#cite_note-5
https://id.wikipedia.org/wiki/Northrop_Grumman
https://id.wikipedia.org/wiki/Northrop_Grumman


jerawat dan masalah kulit lainnya, hilang 

dalam beberapa hari. Untuk Anda yang 

masih awam, mari berkenalan dahulu 

dengan teknologi canggih ini yang 

bernama laser. 

Apa Itu Laser? 

L : light , A: Amplificationby , 

S: Stimulated , E: Emission of , R 

: Radiation . Jadi laser adalah sinar yang 

mengalami penguatan yang distimulasi 

dari emisi radiasi yang berguna untuk 

mengurangi masalah kulit di sekitar kulit 

paling atas atau epidermal hingga lapisan 

epidermis bagian kulit terdalam, seperti 

kerutan pada wajah, menghilangkan 

pigmen hitam pada wajah, hingga 

mampu menghilangkan tahi lalat, varises 

hingga yang 

terparah telanggiectasia atau lebih 

dikenal dengan sebutan pelebaran 

pembuluh darah. 

 

Cara Kerja Laser Pada Kulit 

Sistem kerja laser pada kulit wajah yaitu 

dengan membuat luka atau peradangan 

di dalam kulit akibat dari sinar laser yang 

dipancarkan ke bagian kulit wajah karena 

pada prinsipnya tubuh manusia 

terdapat chromophores atau molekul 

yang bertanggung jawab untuk memberi 

warna suatu massa dan menyerap energi 

pada gelombang tertentu. Maksud dari 

peradangan ini untuk merangsang 

keluarnya asam aminopeptide yang akan 

memberikan sinyal pada sel untuk 

melakukan regenerasi kulit. 

Dan karena teknologi laser ini tidak 

seperti perawatan wajah yang 

konvesional seperti memakai krim oles 

atau dermabrasi oleh karena itu 

penanganan wajah setelah laser pun 

sangat harus diperhatikan, seperti wajah 

harus terlindung dari sengatan sinar 

matahari langsung, karena pada saat itu 

wajah akan mengalami tingkat sensitifitas 

yang sangat parah, kulit menjadi kering. 

Maka dari itu, pengunaan 

krim moisturizer yang mengandung EGF 

(endotilial growth factor ), vitamin 

C, sunblock , asam amino dan krim wajah 

yang mengandung mineral co-enzimes , 

yang akan membuat wajah tampak 

lembap dan menghilangkan efek 

kemerarahan akibat peradangan sinar 

laser. 

 

Manfaat Laser Bagi Kulit 

Sinarnya mampu mengatasi banyak 

masalah kulit dari yang tergolong berat 

sampai ringan, seperti menghilangkan 

pigmentasi pada kulit wajah atau spruten 

atau flek hitam, 

menghilangkan wrinkleatau kerutan-

kerutan di sekitar mata, garis senyuman, 

dahi dan dagu. Dan laser pun mampu 

mengencangan kulit wajah hingga 
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mempertahankan keremajaan kulit 

atau anti aging . 

 

Macam-macam Laser 

Teknologi laser memiliki beberapa jenis, 

yaitu ablatif dan non ablatif. Teknik ablatif 

yaitu teknologi laser yang menimbulkan 

luka di luar atau akan terjadi penglupasan 

pada bagain atas kulit wajah. 

Dengan menggunakan panjang 

gelombang 532nm, teknologi laser ablatif 

hanya dilakukan selama 1 bulan sekali 

dan membutuhkan waktu selama 3 bulan 

untuk pemulihan wajah karena 

mengalami pengelupasan yang 

mengakibatkan wajah tampak 

kemerahan. Sedangkan teknologi laser 

non ablatif yaitu teknik yang 

memanfaatkan panas untuk merangsang 

pertumbuhan kolagen pada bagain dasar 

kulit wajah dan membutuhkan 5 kali 

perawatan dalam sebulan untuk hasil 

yang efektif dan memuaskan. 

Perbedaan teknologi laser dengan 

teknologi kecantikan yang lainnya, 

sepertimesotherapy ,botoxatau serum. 

1 Kekuatan penetrasi sinar laser yang 

mampu mencapai target chromophore 

yaitu penyerapan pada melanin dan 

hemoglobin pada kulit wajah. 

2 Mampu merangsang kolangen lebih 

cepat tanpa harus jaringan kulit bagian 

atas ikut rusak. 

3 Hanya mengenai satu target, sehingga 

tidak akan memengaruhi daerah wajah 

lainnya dan tidak merusak kebagian lain 

yang tidak terfokus. 
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Pertanyaan: 

Mas firman, saya sangat suka membaca 

tulisan-tulisan mas firman di kompas dan 

di blog, sangat bagus dan mencerahkan, 

selama ini kita di Indonesia selalu 

diberikan hal-hal yang mistis dan 

menakutka dan membuat sengaja ada yg 

aneh, tapi mas firman kayaknya satu-

satunya orang di Indonesia yang berani 

mencerahkan itu semua, pengakuan 

sekaligus pujian dari saya mas,satu yang 

menjadi pertanyaan saya ini. Dari mana 

mas firman mendapat pencerahan 

seperti itu sehingga berani untuk 

menulis,mengajarkan tentang hal-hal 

yang selama ini hanya dilakukan oleh 

para spiritual,praktisi energi atau apalah 

namanya?  

Bapak Suherman, Temanggung 

Jawab: 

Hmm..terima kasih pak suherman atas 

perhatiannya atas semua tulisan saya. 

Semoga bisa mencerahkan bapak dan 

orang-orang terdekat bapak. 

Kalau bapak bertanya dari mana saya 

mendapat pecerahan, ya saya jawab dari 

Tuhan pak. Karena saya dulu ketika 

masih kuliah(2002-2007), pernah masuk 

ke “zona jahiliyah” (istilah saya), dimana 

saya diajak sama teman untuk pergi ke 

dukun,spiritual dan berbagai orang pinter 

untuk mempelajari hal-hal yang aneh, 

karena saya kuliahnya teknik maka saya 

selalu ingin tahu sampai detail hal-hal itu, 

tetapi setiap saya bertanya dan ingin tahu 

selalu ditolak. Bahkan berbagai ritual juga 

pernah saya jalani pak. Ketika saya 

mempelajari ilmu PIKIRAN dari 

DR.J.MURPHY (2009), ilmu ketuhanan di 

Daarut Tauhid (2004-2007) bersama 

KH.Abdullah Gymnastiar, maka saya pun 

mencoba memahami arti di Alquran dan 
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Riwayat Rasulullah. Nah..semenjak 

tahun 2008 itu saya mereview semua 

pengalaman hidup saya, dari situ saya 

menemukan bahwa semua itu kuncinya 

di PIKIRAN saya, di HATI saya. 

Saya mulai mencoba melakukan program 

ulang di hidup saya, dan Alhamdulillah 

kehidupan menjadi lebih baik, lalu di 2011 

saya melihat banyak program 

pengembangan diri yang bukan malah 

mencerdaskan tapi malah membuat 

tambah terbelakang, banyak program 

pelatihan tentang kekuatan pikiran yang 

terkesan berlebihan, bahkan ada yang 

membuat program dengan metode yang 

susah, nah dari situlah saya mulai 

menulis pak, lalu saya membuat program 

AMC untuk mencoba memberikan 

sesuatu metode yang mudah, simple 

tetapi luar biasa untuk mengenali diri, 

mengontrol dan memaksimalkan, 

Pertanyaan : 

Saya seorang ibu dengan tiga anak, 

suami saya baru di PHK, dengan hutang 

yang masih harus dilunasi, bagaimana 

caranya saya bisa membayar hutang itu 

pak, tolong bantuannya. 

Ibu heni,sumedang 

Jawab: 

Ibu heni yang luar biasa, saya harus 

membantu apa, coba ibu kalau malam, 

duduk merenung, kalau muslimah, maka 

berdoalah bu, sambil mengingat apa 

yang sudah ibu lakukan dimasa lalu, coba 

ibu minta maaf kepada Tuhan, minta 

maaf kepada diri sendiri, lalu mintalah 

uang kepada Tuhan, mintalah dengan 

setulusnya. Ibu perlu menyadari, bahwa 

apa yang terjadi saat ini dalam hidup ibu 

adalah atas permintaan ibu sendiri, 

bukan Tuhan yang langsung 

memberikan. 

Pertanyaan : 

Benarkah belajar hipotis itu mudah, dan 

aman mas? 

Eka_yr@xxxx.com 

Jawab: 

Belajar hipnotis itu mudah, dan hanya 

butuh kelancaran berbicara serta percaya 

diri saja, itu juga untuk stage hipnotis ya, 

anda harus memahami hipnotis dengan 

benar agar bisa melakukannya, soal 

aman, saya jamin 100% aman karena 

hipnotis adalah ilmu komunikasi biasa, 

hanya saja kita di Indonesia sudah 

terlanjur tahu kalau hipnotis itu bahaya 

dan menakutkan. Silahkan baca di 

www.ilmuhipnotis.wordpress.com 

 

Bagi anda yang ingin berkonsultasi, 

silahkan kirimkan email anda ke 

pratamafirman@yahoo.com
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