
 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

idup kita sebagai manusia 

sudah pasti bertemu dengan 

manusia lainnya, manusia 

memiliki peran sebagai makhluk sosial 

yang artinya membutuhkan orang lain 

untuk mencapai tujuannya, 

membutuhkan orang lain untuk 

menikmati hidupnya. Manusia diberi alat 

untuk menyampaikan sebuah maksud 

kepada orang lain, apa itu? Alat itu 

adalah mulut, organ yang satu ini 

memiliki fungsi untuk berbicara, untuk 

menyampaikan sesuatu kepada orang 

lain. Dengan adanya mulut, maka kita 

bisa berkomunikasi dengan orang lain, 

kita bisa menyampaikan maksud kita 

kepada orang lain. 

Apa yang kita katakan, apa yang kita 

keluarkan melalui mulut kita adalah 

sesuai dengan apa yang ada dalam diri 

kita, yang tersimpan dalam pikiran kita. 

Saya bisa berbicara dan menulis 

menggunakan bahasa Indonesia karena 

yang ada di pikiran saya lebih dominan 

bahasa Indonesia, karena sejak kecil 

selalu diberi masukan bahasa Indonesia. 

Masukan ke dalam pikiran lebih dikenal 

dengan istilah “sugesti”. Sugesti-sugesti 

adalah segala hal yang masuk ke pikiran 

kita. Sugesti ada disekitar kita, anda bisa 

berbicara seperti saat ini karena sudah 

ada sugesti dalam pikiran anda. 

Anda bisa mengatakan “makan soto itu 

enak” karena anda pernah tersugesti 

dengan makanan yang namanya soto, 

lalu karena anda menganggapnya enak 

maka sejak saat itulah tersimpan sugesti 

di pikiran anda bahwa “makan soto itu 

enak”, kenapa anda mengatakan 

makanan itu “soto”, ya karena saat anda 

membelinya atau memakannya, semua 

orang memberi nama makanan yang 
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berkuah seperti itu namanya soto. 

Sehingga ketika dikemudian hari, anda 

melihat menu makanan yang bertuliskan 

“nasi soto” maka anda pasti sudah 

terbayang makanan soto yang dulu 

pernah anda makan. 

Atau ketika anda makan bersama   

teman-teman anda, anda pasti juga 

berkata kepada teman-teman anda itu 

bahwa makanan soto itu enak, saat 

anda berbicara ke orang lain yang belum 

mengenal soto, “eh soto itu enak deh, 

dicoba ya”, itu artinya anda sedang 

mensugesti orang lain untuk mencoba 

makanan yang namanya soto.Semua hal 

yang keluar dari mulut anda, yang 

dimengerti oleh orang lain disebut 

sebagai sugesti. Alat untuk mensugesti 

orang lain adalah mulut, dan cara mudah 

untuk mensugesti orang lain adalah 

berbicara. Seringkali redaksi mendapat 

banyak pertanyaan tentang sugesti, ya 

memang majalah digital ini diberi nama 

“kekuatan sugesti”. Pemahaman tentang 

sugesti yang ada di masyarakat saat ini 

masih salah sehingga perlu diberi 

pemahaman yang benar supaya bisa 

memanfaatkan sugesti dengan baik. 

Mensugesti dan disugesti adalah 

aktivitas alamiah manusia yang memang 

selalu dialami oleh setiap manusia yang 

hidup bersama manusia lainnya. 

Sehingga kita harus cerdas dalam 

menanggapi apa yang keluar dari mulut 

seseorang, karena itu adalah sugesti 

yang secara otomatis mempengaruhi 

pikiran kita. Cerdas dalam memilih 

sugesti, itulah yang harus kita lakukan 

ketika hidup dalam lingkungan 

masyarakat. Ketika menyimpan sugesti 

KEKUATAN  

 

02 MKS Edisi Mei 2016 



yang jelek, menyimpan sugesti yang 

buruk, maka artinya pikiran kita dipenuhi 

dengan kejelekan dan keburukan, 

waspadalah. Jika pikiran kita dipenuhi 

dengan kejelekan dan keburukan maka 

itu bisa berpengaruh kepada kehidupan 

kita. 

Selama setahun ini kita tidak menyadari 

atas semua sugesti yang masuk 

kedalam pikiran kita, kedalam hati kita, 

maka saatnya sekarang anda 

menyeleksi, membenahi sugesti-sugesti 

yang ada dalam diri. Jika hidup anda 

saat ini terasa susah, terasa jelek, terasa 

berat maka percayalah itu bukan karena 

Tuhan, bukan karena dosa anda, tetapi 

karena sugesti-sugesti yang masuk ke 

diri anda, bisa masuk melalui televisi, 

melalui buku-buku, dan juga melalui 

lagu-lagu. Untuk menyeleksi sugesti-

sugesti itu, maka bagi anda yang 

beragama muslim sesaat lagi kita 

memasuki bulan suci ramadhan, bulan 

yang disediakan sebagai bulan training, 

bulan introspeksi diri, bulan perbaikan 

diri, bulan utuk melihat apa yang sudah 

kita simpan dalam diri selama setahun 

ini. 

Dalam bulan suci Ramadhan yang 

sebentar lagi kita masuki, persiapkan 

diri, persiapkan untuk menyeleksi semua 

sugesti dalam diri kita, tahanlah mulut 

anda untuk mengeluarkan sugesti-

sugesti yang jelek, tahanlah mulut anda 

untuk berbicara yang negatif. Mulut 

mengeluarkan sugesti jelek karena apa 

yang ada dalam anda pasti ada jeleknya. 

Redaksi kekuatan sugesti mengucapkan 

selamat memasuki bulan Ramadhan, 

jadikan bulan suci ramadhan sebagai 

bulan training bagi diri kita, sehingga 

selama menjalani puasa kita bisa 

membenahi semau sugesti yang sudah 

masuk ke pikiran kita. 
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adi saya menerima sebuah 

telepon yang menawarkan 

keanggotaan di sebuah 

perusahaan asuransi, awalnya “sales” ini 

menanyakan “apakah bisa mengganggu 

sebentar waktunya”, karena suaranya 

yang merdu, saya iyakan deh untuk 

diganggu. Perlu anda ketahui bahwa 

suara merdu adalah suara yang mudah 

untuk memasukkan sugesti lho. Karena 

itu, cs dan sales online biasanya akan 

diseleksi berdasar enak atau tidak nya 

kualitas suaranya. Sambil menikmati 

segelas kopi susu, saya dengarkan saja 

“suara merdu” itu yang memberikan 

berbagai penawaran menarik dan 

keuntungan. Ternyata enak juga lho 

mendengarkan suara seperti itu di siang 

hari seperti itu hehe. Saya hanya 

mendengarkan dengan santai, segala 

penjelasannya. Lalu saya katakan, maaf 

mbak, saya belum butuh itu, nanti 

ya.Suara yang merdu, tawaran yang 

menarik, kata-kata, kalimat demi kalimat, 

semua itu adalah bantuk dari sugesti 

yang disampaikan untuk mempengaruhi 

kita, untuk mempengaruhi setiap orang 

yang mendengarkannya. Apakah hanya 

dari seorang sales, sugesti seperti itu. 

Oh, tidak, sugesti berasal dari siapapun, 

saat anda membeli barang maka 

terjadilah proses saling mensugesti 

untuk mencapai kesepakatan harga 

yang baik kan. Sugesti adalah sebuah 

penyampaian saran,ajakan dari 

seseorang baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Tidak langsung 

artinya bisa melalui media, baik itu 

televisi, koran, majalah, internet dan 

sebagainya. 

Kalau anda pergi ke mall, pasti banyak 

sugesti disana, misalnya ada tulisan 

“diskon hanya hari ini saja, 50%”, atau 

“beli dua gratis satu” dan lain-lainnya. 

Dan sugesti itu masuk ke pikiran bawah 

sadar kita, sehingga menggerakkan kita 

untuk membeli produk itu, padahal 

awalnya tidak ada niatan untuk membeli. 

Eh, begitu terkena sugesti seperti itu 
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langsung deh terhipnotis dan membeli. 

Itu artinya sugesti yang disampaikan 

berhasil, hehe. 

Sugesti yang tanpa kita sadari adalah 

saat seseorang datang ke seorang 

dukun,atau spiritualis, seseorang ini 

mengeluhkan sakit dan kurang baik 

hidupnya, lalu diberilah sebotol air dan 

sebuah pengantar sugesti “diminum ya, 

diusap diwajah 7x, insya Allah abis ini, 

lancar rejekimu”,lalu pulanglah 

seseorang ini. Sakti kan sugestinya 

hehe. 

Sama ketika, minggu lalu ada seorang 

bapak yang mengikuti kelas AMC 

Platinum, menceritakan pengalamannya, 

bahwa dia pernah diberikan sebuah 

kalung dari seorang “spiritualis”, bapak 

ini menyebutnya orang pinter. Bapak ini 

cerita, bahwa dia datang ke orang pinter 

ini mengeluhkan utangnya,dan kondisi 

tokonya yang sepi, lalu bapak ini diberi 

“amalan” dan kalung itu. Si orang pinter 

ini bilang, “udah ini diamalkan dulu, 

dipake kalungnya, pasti ada jalan, 

percaya ya”. 

Setelah belajar AMC kemarin, bapak ini 

tertawa ketika menceritakan 

pengalaman itu, “setelah memahami 

PIKIRAN, saya bisa juga jadi dukun dan 

paranormal itu mas, gampang ya”. Ya, 

dunia kita selalu dikelilingi oleh sugesti, 

tetapi santai saja, sebenarnya semua 

sugesti baru bekerja kalau anda 

menyetujui, kalau anda memang 

mengiyakan sugesti itu. Jadi cerdaslah 

dalam memilih sugesti, kalau anda 
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memang tidak butuh dengan penawaran 

itu maka acuhkan saja sugestinya. 

 

 

Jangan hanya dengan “sugesti” yang 

menggiur, anda langsung terhipnotis 

untuk melakukan yang diinginkan 

pemberi sugesti. Sadarilah, pikiran anda 

adalah milik anda, jadi andalah yang 

seharusnya menjadi penguasa dalam 

diri anda, penguasa bagi pikiran 

anda. Karena itulah anda dan setiap 

orang yang merasa memiliki PIKIRAN, 

perlu mempelajari dengan benar cara 

mengenali,mengontrol dan 

memaksimalkan PIKIRANnya. 

Daripada anda disugesti orang, 

kenapa bukan anda sendiri yang 

mensugesti diri anda. benar kan? 
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aat break sore jam4an waktu 

kelas AMC (Alpha Mind Control) 

reguler di surabaya tanggal 

25oktober kemarin, saya dihampiri 

seorang bapak yang langsung mengejar 

saya ketika saya selesai shalat. Bapak 

ini meminta waktu ke saya, saya pun 

meladeni bapak ini yang jauh-jauh dari 

makassar ke surabaya. Bapak 

mengatakan sesuatu “saya merasa 

sadar pak, bahwa saya sudah salah 

menerima dan mengamini sebuah kata-

kata dari guru spiritual saya bahwa hidup 

saya ini ya sudah memang ditakdirkan 

seperti ini gak perlu neko-neko,dilakoni 

saja,disyukuri. Setelah seharian tadi ikut 

AMC saya menyadari bahwa apa yang 

mas firman katakan jauh lebih benar, 

bahwa hidup saya seperti sekarang 

karena saya memang maunya seperti 

ini”. Pemikiran guru spiritual dari bapak 

ini mungkin juga sama yang melekat di 

pikiran anda dan kebanyakan orang, 

termasuk anda? 

Saya sering ditemui banyak orang yang 

juga menganggap bahwa sudah inilah 

takdir Tuhan kepada dirinya, kalau 

sekarang hidupnya susah maka ya 

memang itulah takdir Tuhan kepadanya, 

kalau sekarang beprofesi sebagai 

cleaning service maka ya sudah itulah 

takdir Tuhan. Karena menganggap 

semua sudah ditakdirkan Tuhan, maka 

akibatnya memunculkan ketakutan untuk 

melawannya, namanya juga TUHAN 

yang menakdirkan, ya sudahlah. Benar 

kan? Tetapi apakah iya, Tuhan itu 

menginginkan makhluknya, 

menginginkan manusia itu hidupnya 

menderita, hidupnya susah?kayaknya 

ngga deh, Bukankah Tuhan itu MAHA 

S 
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BAIK, MAHA PENYAYANG, MAHA 

PENGASIH? 

Anggapan yang saya bilang kurang tepat 

tentang TAKDIR TUHAN membuat 

banyak orang menjadi takut untuk 

melakukan perubahan, sebab sudah 

diberikan sugesti oleh guru2spiritual 

yang mengatakan “ini sudah takdirmu, 

jadi terimalah dengan ikhlas”. Jujur saya 

menjadi kasihan ketika persepsi seperti 

itu yang banyak disimpan di pikiran 

masyarakat kita, padahal sejatinya 

TUHAN telah memberikan kebebasan 

bagi setiap manusia untuk menjadi 

apapun yang diinginkan. 

 

Saya sering kali mengambil ayat di 

AlQuran yang mengatakan bahwa “AKU 

tidak akan mengubah nasib suatu kaum 

sebelum kaum itu mengubahnya 

sendiri”. Dari pemahaman ayat ini 

sangat jelas, bahwa TUHAN tidak 

membuat hidup anda seperti apa, 

melainkan hidup kita sepenuhnya ada di 

tangan kita. Dalam kelas AMC sering 

saya melihat eksperesi kesadaran, 

ketika memahami bahwa ternyata hidup 

mereka terjadi atas keinginan mereka 

sendiri. Bahkan ada yang tertawa 

menyadari kesalahan dari “program” 

yang mereka percaya selama puluhan 

tahun hidupnya, yang membuat hidup 

mereka susah. Anda harus mulai mau 

untuk “SADAR” bahwa hidup anda itu 

bukan takdir TUHAN, melainkan atas 

keinginan anda sendiri yang TUHAN 

berikan. 

Seperti kemarin selasa saya ada 

seorang bapak dari Lampung yang 

memilih untuk belajar AMC secara 

privat, padahal sabtunya saya ada kelar 

reguler. Alasan bapak ini agar lebih 

bebas dan nyaman dalam belajar, ya 

memang kalau privat kan sendirian jadi 

lebih nyaman. Bapak ini mengeluh 

tentang hidupnya yang awalnya 

membangun bisnis, tetapi kemudian 

jatuh dengan cepat dan keluhan lainnya. 

Lalu ketika saya mulai menyampaikan 

materi dan bertanya tentang diri bapak 

ini, lalu bapak ini menjadi tersenyum lalu 

berkata, “tenyata omongan guru saya 

dulu salah ya, kenapa juga saya mau 
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mengiyakan akhirnya hidup saya 

sekarang jadi seperti ini, saya ubah aja 

pikiran saya mas,wong hidup ini kan 

hidup saya hehe” 

 

Saya pun menjawabnya “bapak sudah 

mulai sadar nih hehe”. Saat kita 

meyakini bahwa semua hidup ini sudah 

ditakdirkan Tuhan,bahkan saat 

kesusahan juga takdir TUHAN, 

bukankah itu artinya anda menganggap 

TUHAN itu pemberi kesusahan? 

Padahal TUHAN itu pemberi 

kebahagiaan dan keberlimpahan. Yuk, 

kita mulai untuk mau menyadari 

sepenuhnya bahwa hidup kita ini adalah 

hasil keinginan kita, dan TUHAN itu 

MAHA BAIK selalu mengabulkan 

keinginan kita. Keinginan berasal dari 

PIKIRAN anda. Jadi HIDUP anda 

sejalan dengan PIKIRAN anda. 
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erbagi pengalaman untuk saling 

mencerahkan menjadi 

“rutinitas” yang 

membahagiakan bagi saya. Sambil 

menikmati sepinya malam ditemani 

secangkir coklat hangat yang yummi, 

setelah mulai siang tadi mengurusi 

project perumahan di kawasan aloha 

sidoarjo. Saya ikuti saran “syahrini” 

(sahabat virtual saya) untuk menulis di 

website ahlihipnotis.com ini. Kalau di 

web ini maka pasti saya membagikan 

segala hal yang berkaitan tentang 

Hipnotis, kalau di 

web kekuatansugesti.com tentang 

sugesti, kalau di 

webfirmanpratama.wordpress.com tenta

ng keajaiban pikiran. Menulis tentang 

Hipnotis memang sangat menarik dan 

begitu menggemaskan, kenapa 

menggemaskan? Karena banyak 

pemahaman aneh yang ada, seperti 

pengalaman berikut 

Sehabis shalat isya tadi, sekitar jam 8an 

malam, saya mendapat telepon dari 

seorang bapak yang pernah ikut kelas 

B 
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Platinum Alpha Mind Control. Bapak ini 

bercerita bahwa dia bertemu dengan 

seorang temannya yang katanya pernah 

belajar hipnotis baik secara modern 

maupun tradisonal. “pak firman, saya 

kapan hari itu didatangi teman saya 

yang katanya pernah belajar hipnotis 

melalui workshop maupun dengan 

tradisional, dia menawarkan ke saya 

untuk belajar hipnotis karena menurut 

dia dengan belajar hipnotis bisa menjadi 

orang yang bisa menyembuhkan, bisa 

menidurkan orang, bisa menterapi. Saya 

hanya mengiyakan saja pak, eh dia 

malah mau menunjukkan 

proses hipnotis ke saya, 

mau menghipnotis saya. 

Saya sih tidak bilang 

kalau saya sudah belajar 

AMC, saya hanya ikuti 

saja. Sesuai saran pak 

firman, bahwa kalau ada 

orang yang menantang 

maka kita cukup 

mengiyakan saja”. Saya 

mendengarkan dengan 

baik lalu menjawab “terus gimana pak”. 

Bapak ini melanjutkan bicaranya,”Teman 

saya ini mulai menyuruh saya, tarik 

napas, menyuruh saya pejam mata, lalu 

membuat tangan saya lengket. Saya 

hanya dia, lalu bilang ke dia, kalau saya 

mau melakukan itu kamu mau ngasih 

apa ke saya?, kalau kamu tidak ngasih 

apa-apa maka saya mending minum 

kopi ini saja,pak firman tahu, teman saya 

ini lantas menjadi bingung, kemudian dia 

pejam mata mulutnya komat-kamit, saya 

pun bilang ke dia, kalau mulutmu komat-

kamit terus nanti kamu jadi pengen 

kencing lho ya. Dan lucunya, dia tidak 

lama langsung bilang, “eh, kamar mandi 

dimana, aq jadi pengen kencing”, 

ternyata memang benar apa yang pak 

firman ajarkan kepada saya, banyak 

orang yang mengaku pernah belajar 

hipnotis tetapi pemahamannya masih 

sangat dangkal, terima kasih pak firman 

sudah mengajarka AMC total ke saya 

selama tiga hari” 

 

Segala sesuatu itu butuh pemahaman 

yang benar, ketika pemahaman yang 
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diterima keliru, maka jadinya ya salah, 

apalagi ketika pemahaman yang keliru 

itu disebarkan ke orang lain, kalau orang 

lain itu tidak tahu maka pasti manggut-

manggut saja, tapi kalau orang lain itu 

seperti bapak tadi diatas, kan jadinya 

malah berbalik kepada diri sendiri dan 

terlihat sekali tidak pahamnya. 

Belajar Hipnotis seharusnya belajar 

untuk memiliki pemahaman yang benar 

tentang hipnotis, sehingga bisa terjadi 

sama-sama belajar hipnotisnya tetapi 

hasilnya berbeda, sebab pemahaman 

yang dimiliki berbeda, anda bisa 

membaca artikel lainnya di web ini untuk 

menumbuhkan pemahaman yang benar 

tentang hipnotis, misalnya ketika ada 

pemahaman bahwa hipnotis dan 

gendam itu berbeda, atau menghipnotis 

itu untuk kejujuran, atau menghipnotis itu 

hanya sebatas seperti di televisi. Banyak 

beredar diluar sana, pemahaman sempit 

tentang hipnotis, padahal sebenarnya 

hipnotis memiliki pemahaman yang jauh 

lebih luas, jauh lebih bermanfaat. Itulah 

kenapa saya membuat metode sendiri 

yaitu ALPHA MIND CONTROL (AMC) 

untuk memberikan pemahaman yang 

lebih luas dan lebih bermanfaat dari 

Hipnosis. 
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etika saya pertama kali menulis 

artikel tentang Alpha Telepati, 

banyak yang mengatakan 

bahwa metode ini menggunakan 

supranatural alias ilmu gaib. Saya jawab 

aja memang menggunakan ilmu gaib, 

lalu saya jelaskan bawah ilmu gaib 

adalah ilmu yang mempelajari sesuatu 

yang tidak kasat oleh mata. Sebagai 

praktisi elektro telekomunikasi, selama 

kuliah juga saya mempelajari sesuatu 

yang gaib yaitu gelombang, sampai 

sekarang pun mata saya bahkan 

mungkin mata anda tidak bisa kan 

melihat gelombang handphone? Berarti 

gaib, begitu juga dengan Alpha Telepati 

yang menggunakan media gelombang 

Alpha dari pikiran, juga tidak nampak 

oleh mata manusia. Itu juga gaib, 

kan..he.he.. 

 

Kenapa kata-kata gaib selalu 

diikutkan, bahkan sekarang ada istilah 

baru yaitu astral. Saya berikan sebuah 

rahasia ya, dulu saat acara televisi 

marak dengan mistis menggunakan 

istilah gaib, diprotes oleh masyarakat 

dan direspon oleh KPI (Komisi 

Penyiaran Indonesia), dimana semua 

acara televisi yang bertemakan misteri 

gaib dilarang, khususnya yang 

menggunakan kata-kata gaib misalnya 

makhluk gaib, tempat gaib dan 

sejenisnya yang berkaitan gaib. Karena 

yang dipermasalahkan adalah kata-kata 

gaib, maka oleh salah satu televisi 

swasta yang terkenal kreatif dicarilah 

istilah baru yang tidak terkesan 

gaib/angker, apa itu? Yup benar, 

muncullah kata Astral, digantilah istilah 

makhluk gaib dengan makhluk astral, 

dimensi gaib dengan dimensi astral. 

Karena sudah tidak menggunakan istilah 

gaib, maka loloslah dari sensor KPI. 

 

Alpha Telepati, saya desain 

untuk dapat digunakan dan diaplikasikan 

di segala lingkungan baik itu pekerjaan 

maupun pribadi. Dalam kasus berikut 

adalah pengalaman seorang alumni 

yang menerapkan Alpha Telepati di 

lingkungan kerjanya. Bapak AN, alumni 

workshop Alpha Telepati di surabaya. 

Sehabis mengikuti workshop di Kantor 

K 
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Wahana Sejati, bapak ini mengatakan 

dengan sambil tersenyum “wah dukun, 

bisa kalah ini mas dengan Alpha 

Telepati”. Saya tidak mengatakan mau 

melawan dukun, buat apa juga dilawan 

lebih baik diajak ikut kelas pelatihan 

saja..he.he.. 

 

Bapak ini ikut kelas pelatihan 

yang hari Minggu, lalu hari selasanya 

beliau mengirim message ke inbox 

facebook saya. Beliau menyampaikan 

kisahnya seperti ini:  

 

Siang mas firman, saya ada 

pengalaman nih ketika melatih teknik 

alpha telepati yang baru saya terima 

kemarin, minggu malam bos dikantor 

menelepon saya untuk mengatakan 

bahwa dia besok mau pergi keluar kota, 

sehingga urusan kantor diserahkan 

kesaya. Padahal situasi kantor minggu 

ini sangat membutuhkan dia, ada 

masalah yang harus diselesaikan, eh 

malah dia mau ke luar kota. Karena 

merasa tidak pas waktunya, saya pun 

awalnya menyanggupi saja tapi setelah 

itu saya lakukan teknik Alpha Telepati 

sesuai step-stepnya, pesan yang saya 

kirimkan kepada dia adalah “Pak bos, 

alangkah bijaksananya jika sampeyan 

mengurungkan niat untuk pergi keluar 

kota karena dikantor membutuhkan 

kehadiran anda, karena masalah 

dikantor membutuhkan kebijakan dari 

pimpinan” Saya kirimkan pesan itu 

melalui alpha wave sesuai metode mas 

firman. Setelah itu saya langsung tidur 

karena memang sudah malam. Dan 

ajaibnya mas, senin pagi begitu saya 

masuk kantor, bos saya yang kemarin 

bilang mau ke luar kota ternyata masuk 

kekantor. Tentu spontan saya bertanya 

dong kepada dia “Pak bos, kenapa 

masuk katanya mau ke luar kota”. Apa 

jawaban dia mas ? “Saya tunda aja deh, 

kayaknya di kantor masih banyak 

masalah”, Tuing...tuing..berarti pesan 

saya melalui Alpha Telepati masuk 

kepikiran bawah sadarnya. Benar kan 

mas? Ternyata begitu cepat bekerjanya 

mas..saya akan coba ke kasus 

lain..sukses terus buat mas firman. 

 

Saya pun menjawab message 

itu, “Luar biasa pak, tetap pergunakan 

untuk yang bermafaat ya pak”. Mari kita 

perhatikan cerita dari bapak AN ini, dari 

pesan yang dikirimkan dengan jawaban 

dari bosnya yang menunda niatnya 

untuk pergi keluar kota. Ada kesamaan 

kan, bahwa bosnya memilih 

mementingkan urusan perusahaan 

daripada urusannya untuk keluar kota. 

Artinya pesan yang dikirimkan melalui 

Alpha Telepati masuk ke pikiran bawah 

sadar bos tanpa dia sadari. Apakah ini 

kebetulan? Tentu tidak, sebab bapak AN 
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telah mengirimkan pesan yang sama 

dengan alasan bosnya untuk pergi 

keluar kota. Saat mempraktekkan Alpha 

telepati, anda akan merasakan juga hal-

hal seperti ini dan itulah luarbiasanya 

pikiran bawah sadar kita. Respon yang 

cepat membuat siapapun bisa anda 

pengaruhi tanpa dia merasa diperintah 

oleh anda, coba dibayangkan jika bapak 

AN langsung berbicara kepada bosnya 

untuk menunda keberangkatanya ke luar 

kota dengan alasan perusahaan. Pasti 

bos tersebut akan 

tersinggung karena 

merasa digurui dan 

diperintah oleh 

bapak AN, namun 

karena bapak AN 

mempengaruhinya 

melalui pikiran 

bawah sadarnya 

maka bos tersebut 

merasa mendapat 

perintah dari 

hatinya untuk 

menunda keberangkatannya ke luar kota 

sehingga tidak ada yang merasa digurui 

atau diperintah. 

 

Metode Alpha Telepati sangat 

tepat anda gunakan untuk 

mempengaruhi orang yang secara status 

sosial lebih tinggi dari anda. Karena jika 

dikatakan atau disampaikan langsung 

bisa membuat orang tersebut 

tersinggung, dampakanya menjadikan 

hubungan kurang nyaman. Namun 

berbeda jika pengaruh tersebut langsung 

anda kirimkan melalui pikiran bawah 

sadarnya, tanpa disadari oleh orang 

tersebut akan menerima pesan seolah-

olah dari hatinya yang langsung diterima 

dan dijalankan.  

 

Meminta Maaf pun Bisa jauh lebih 

Berkesan 

 

Memiliki 

sebuah kesalahan 

adalah suatu hal 

yang wajar bagi 

manusia, sebab 

kadang kesalahan 

yang kita lakukan 

tanpa kita sadari. 

Sebuah perilaku 

dianggap 

kesalahan, jika 

lawan bicara 

merasa tersinggung dengan perilaku kita 

walaupun kita tidak menyadarinya. 

Situasi ini sering terjadi di lingkungan 

kerja, dimana begitu banyak kepala 

dengan berbagai pemikiran yang saling 

berbenturan akibatnya perilaku tiap 

orang yang dianggap benar terkadang 

menjadi masalah bagi orang lain. Dan 

anehnya, yang melakukan kesalahan 
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terkadang menganggap perilakunya 

benar walaupun seisi kantor merasa 

tidak nyaman akibatnya situasi kerja 

menjadi aneh sebab ada beberapa 

karyawan yang tidak saling menegur 

sapa? Pernahkah anda merasa berada 

dalam situasi seperti itu di lingkungan 

kerja ? 

 

Saya bertemu kembali dengan 

seorang alumni pelatihan Alpha Mind 

Control di sebuah hotel, sebut saja dia 

bernama HR seorang staf design grafis 

di sebuah perusahaan advertising 

terkemuka di kota Surabaya. Dia 

bercerita kepada saya tentang 

pengalamannya menggunakan teknik 

Alpha Telepati, berikut kisah yang 

dituturkan kepada saya. 

 

“Mas..pas nih kita ketemu di sini, 

saya jadi ada kesempatan untuk saya 

cerita pengalaman nih. Dua minggu 

setelah mengikuti workshopnya mas 

firman, saya mengalami masalah di 

kantor dengan beberapa rekan tim. 

Entah mungkin karena ada omongan 

saya yang terkesan memaksa untuk 

segera menyelesaikan deadline project 

membuat beberapa orang tersinggung, 

saya pun meminta maaf kepada mereka 

mas dengan perkataan yang baik. Tapi 

mereka kayaknya belum bisa 

memaafkan sepenuhnya walaupun 

mulut mereka menerima, dampaknya 

suasana kantor jadi tidak nyaman mas. 

Bahkan antar tim, jadi saling diam dan 

tidak menyapa, kami biasanya sering 

becanda, makan siang bareng namun 

setelah masalah itu kami menjadi sangat 

tidak nyaman. Jujur saya merasa 

bingung, bagaimana mengatasi masalah 

tersebut. Saya mencoba berbicara 

kepada pimpinan, disuruhnya saya 

berbicara ke tiap pribadi untuk minta 

maaf secara langsung agar mereka 

merasa dihargai secara personal. Itupun 

sudah saya lakukan, dengan meminta 

maaf satu persatu agar bisa 

membangun kembali hubungan hangat 

yang sudah terjalin agar suasana kerja 

kembali nyaman untuk memberikan hasil 

pekerjaan yang maksimal. Mas firman 

tahu, karena saya mendatangi satu 

persatu maka muncul gunjingan bahwa 

saya berbicara yang berbeda antar 

teman untuk mengadu domba. Disaat 

kondisi sudah sangat menganggu kerja 

kantor dalam menangani berbagai 

project, saya teringat tentang Alpha 

Telepati, seperti mendapat sebuah 

petunjuk besar maka saya langsung 

mere-call kembali tentang materi alpha 

Telepati yang mas firman ajarkan. Saya 

berpikir, mengapa tidak dicoba saja 

teknik ini untuk mempengaruhi pikiran 

bawah sadar teman-teman dikantor. 

Mulailah saya melakukannya di Minggu 
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malam, saya dengan tenang 

mengirimkan pesan broadcast telepati 

dan ditambah personal message ke 

teman-teman saya. Dengan membuat 

diri saya berada di Alpha membuat saya 

menjadi menangis menyesali ucapan 

saya kepada teman-teman dikantor. 

Dengan perlahan, saya memunculkan 

wajah teman-teman saya tersebut 

dengan benar-benar menyampaikan 

maaf dan meminta untuk 

mengembalikan situasi kantor yang 

nyaman kembali. Hampir dua jam saya 

berada di alpha-state mas, dan anehnya 

tanpa saya merasakannya, seolah-olah 

seperti sebentar saja. 

 

Senin pagi, saya melakukan 

alpha telepati untuk memunculkan 

suasana kantor yang kembali nyaman, 

dan keajaiban terjadi begitu saya 

memasuki kantor entah tiba-tiba ada 

seorang teman yang menyapa saya. 

“pagi bro” begitu sapa dia. Wah...alpha 

telepati yang semalem ternyata berhasil 

menembus pikiran bawah sadar mereka. 

Dan makin siang, suasana kembali 

nyaman dan santai seperti sebelumnya. 

Alhamdulillah, itu yang spontan muncul 

dihati saya, karena suasana kantor 

kembali dengan penuh suasana santai 

dan tentunya kondusif untuk 

mengerjakan berbagai project. Alpha 

Telepati memang joss mas, itu saya 

benar-benar amazing terhadap teknik 

yang mas firman rancang.” 

 

Saya mendengar pengalaman nyata itu 

sambil tersenyum, karena memang 

itulah fungsi dari alpha telepati. Saya 

membuat konsep alpha telepati untuk 

menjadi tool bagi mereka yang memiliki 

masalah dengan orang lain, jika secara 

langsung permintaan maaf masih 

menyisakan beban, maka secara tidak 

langsung bisa menjadi solusi untuk 

mengirimkan perasaan maaf kepada 

orang lain tersebut. Pikiran bawah sadar 

adalah tempatnya perasaan manusia, 

jika berhasil disentuh maka pasti 

permintaan maaf pun diterima dan 

mampu mengubah perilaku. Sebuah 

kesalahan yang tidak dimaafkan, karena 

mungkin permintaan maafnya 

disampaikan melalui logika, akibatnya 

penerima juga menggunakan logika 

untuk memberi maaf. Tentu sangat berat 

jika kesalahannya benar-benar 

menyinggung, dengan menggunakan 

logika tentu akan menolak permintaan 

maaf itu. Namun, jika kita kirimkan 

melalui gelombang pikiran dengan teknik 

alpha telepati maka permintaan maaf 

akan langsung tertuju ke pikiran bawah 

sadar target sehingga kemungkinan 

diterima maafnya menjadi lebih besar 

apalagi dengan pattern kalimat maaf 

yang saya ajarkan dalam workshop 
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Alpha Mind Control (AMC). Sekarang, 

ingat-ingatlah dalam kehidupan anda 

apakah ada permintaan maaf yang 

belum diterima secara penuh oleh orang 

lain ? Jika iya, maka Alpha Telepati 

adalah solusinya 
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ercaya Diri, atau lebih sering 

disebut sebagai pe-de 

merupakan sebuah “rasa” yang 

sangat diperlukan oleh semua orang. 

Dalam melakukan aktivitas apapun 

diperlukan “rasa” percaya diri ini. 

Percaya diri, adalah sebuah rasa? Iya, 

sebuah rasa. Sebuah tindakan yang bisa 

anda lakukan, anda mau percaya diri 

atau tidak percaya kepada diri anda? 

Ketika seseorang mau untuk percaya 

kepada dirinya, maka pasti apapun yang 

dilakukan dapat selesai dengan hasil 

yang maksimal. Berbeda, ketika 

rasa percaya diri itu tidak ada, yang ada 

adalah sesuatu yang ragu-ragu, 

ketakutan dan menjadi tidak 

terselesaikan. Rasa percaya diri ini 

muncul dari pikiran kita sebagai 

manusia. Dan sebenarnya, rasa percaya 

diri dan rasa tidak percaya diri 

merupakan dua hal yang bisa kita pilih? 

anda mau memilih yang mana?percaya 

diri atau tidak percaya diri? 

Tetapi terkadang banyak orang yang 

memilih untuk tidak percaya diri. 

Sebagai spesialis pikiran, saya sering 

mendapat klien yang mengeluhkan 

masalah tentang percaya diri. Kurang 

percaya diri saat bertemu orang, kurang 

percaya diri saat bicara didepan umum, 

kurang percaya diri saat mengerjakan 

ujian, kurang percaya diri saat mau 

presentasi dan masalah kurang percaya 

diri lainnya. 

P 
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Tadi saya bertemu dengan seorang 

teman dikantor, yang bertanya kesaya 

bagaimana caranya untuk menaikkan 

rasa percaya diri, sebab sekarang 

merasa takut jika bertemu dengan orang 

lain, apalagi disuruh berbicara didepan 

banyak orang.  

Masalah seperti ini sering saya temui, 

hampir setiap minggu saya selalu 

mendapat klien yang mengeluh urusan 

percaya diri. Apa sih penyebab 

kurangnya rasa percaya diri? Dari 

pengalaman saya melakukan terapi 

konseling kepada klien, yang membuat 

rasa percaya diri kurang adalah 

pengalaman di masa lalu yang terus 

diingat dan membekas. Efeknya 

membuat jadi ketakutan melakukan 

aktivitas yang sama dengan masa lalu 

itu. 

Sebagai contoh, saya pernah 

menangani seorang klien yang 

mengeluh merasa minder ketika bicara 

didepan umum padahal sebagai seorang 

dokter dia harus memberikan 

penyuluhan kepada banyak orang, tetapi 

ketika mulai bicara didepan yang ada 

ketakutan dan gemetar, akibatnya dokter 

ini memilih untuk menyuruh orang lain 

melakukan penyuluhan ke masyarakat. 

Ketika saya ajak ngobrol, perlahan demi 

perlahan maka muncullah sebuah 

pengalaman dimasa lalunya yang begitu 

“menyedihkan”, dokter ini sering 

dimarahi, sering ditolak berbicara oleh 

orang tuanya, dan selalu disalahkan 

ketika berpendapat. Nah, pengalaman 

ini yang membekas di pikiran dia, 

sehingga membuat sebuah program 

didirinya, bahwa lebih baik diam saja, 

sebab kalau berbicara takut salah dan 

takut dimarahi oleh orang yang diajak 

bicara. 

Dengan perlahan saya mencoba 

memodifikasi program dalam pikiran 

klien saya ini, saya mencoba untuk mulai 

menyadarkan dia tentang masa lalunya, 

menyadarkan bahwa yang namanya 

masa lalu ya masa lalu. Setelah selesai 

sesi “ngobrol”nya, dia merasa sudah 

berani dan mau memilih untuk berbicara 

didepan umum. Saya menyebut sesi 

ngobrol, karena memang yang namanya 

terapi pikiran, baik itu hipnoterapi, NLP, 

EFT atau apalah namanya, sebenarnya 
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merupakan teknik mengobrol yang pas. 

Dan pengalaman yang menentukan 

kualitas dari “obrolan” ini. 

Ada langkah terapi praktis yang mudah 

anda lakukan untuk meningkatkan 

percaya diri, tanpa harus bertemu saya. 

Tapi, ini butuh syarat, anda mau 

melakukannya. Sebab tidak ada satu 

orang pun yang bisa meningkatkan 

percaya diri anda selain anda sendiri, 

saya hanya memberikan saran/sugesti, 

anda yang memutuskan untuk menolak 

atau menerima sugesti/saran saya. 

Langkah praktis itu, cobalah anda buat 

akibat yang terjadi dari rasa kurang 

percaya diri anda. Anda tulis dikertas, 

kira-kira apa dampak yang terjadi dalam 

hidup anda kalau anda tetap 

meneruskan rasa kurang percaya diri. 

Anda tulis minimal 10 

akibat ya. Gunakan 

format ini ya. “kalau saya 

meneruskan kurang 

percaya diri maka saya 

pasti…………..” Kalau 

sudah ditulis di kertas 

maka anda bakar 

kertasnya, lalu abunya 

anda buang jauh dari 

hidup anda.  

Kemudian, buatlah 

tulisan di kertas lagi, “SAYA MEMILIH 

untuk PERCAYA DIRI karena SAYA 

SUKA DENGAN HIDUP SAYA, dan 

dengan PERCAYA DIRI saya PASTI 

MENDAPAT HIDUP LEBIH BAIK”. Kalau 

kertas yang ini anda simpan di dompet 
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ya, jadikan JIMAT. (artikel tentang 

JIMAT PERCAYA DIRI, baca disini) 

Kalau anda mau lebih percaya diri maka 

sebaiknya anda mau mencoba langkah 

yang saya sugestikan tadi, tapi ya 

terserah anda. Toh, anda juga yang 

merasakan akibat dari PERCAYA DIRI, 

saya hanya berusaha memasukkan 

sugesti saja. 

NB: Jika masalah berlanjut maka 

segera hubungi saya untuk bertatap 

muka langsung 
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Nama   : dr. Soetomo 

Tempat Lahir  : Desa Ngepeh, Loceret, Nganjuk, Jawa Timur, 

Tanggal Lahir  : 30 Juli 1888 

Wafat   : 30 Mei 1938 (umur 49) di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia 

Warga Negara  : Indonesia 

Pendidikan   : STOVIA (School tot Opleiding van Inlandsche Artsen), 

       Batavia.-Sekolah dokter untuk anak-anak pribumi Hindia 

        Belanda 1903-1911). Pada tahun 1919 sampai 1923, 

         Soetomo melanjutkan studi kedokteran di Belanda. 

Pekerjaan   : Dokter sejak tahun 1911 bekerja sebagai dokter 

         pemerintah di berbagai daerah di Jawa dan Sumatra. 

Keluarga  : Tahun 1917, Soetomo menikah dengan seorang perawat 

      Belanda. 

Organisasi   : -Pendiri Budi Utomo tahun 1908, sebuah organisasi 

      pergerakan yang pertama di Indonesia. 

-Tahun 1924, Soetomo mendirikan Indonesian Study Club 

        (dalam bahasa Belanda Indonesische Studie Club atau 

        Kelompok Studi Indonesia) di Surabaya, 

-Pada tahun 1930 mendirikan Partai Bangsa Indonesia dan 

    pada tahun 1935 mendirikan Parindra (Partai Indonesia 

    Raya). 
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udi Utomo adalah organisasi 

pergerakan yang pertama 

berdiri di Indonesia. Didirikan 

tanggal 20 Mei 1908 oleh para pelajar 

STOVIA (School tot Opleiding van 

Inlandsche Artsen) di Batavia, yaitu 

sekolah dokter untuk anak-anak pribumi 

Hindia Belanda, sebagai ketua yang 

pertama adalah dr Sutomo. 

Berdirinya Budi Utomo tak lepas dari 

anjuran dr. Wahidin Sudiro Husodo yang 

datang ke Batavia, untuk menemui para 

pelajar STOVIA dan memberikan 

ceramah yang inti isinya menggugah 

para pemuda untuk memajukan 

pendidikan sebagai jalan untuk 

membebaskan bangsa  dari penjajahan. 

Cara yang akan ditempuh menurut 

gagasan dr Wahidin adalah dengan 

mendirikan Studie Fond (Dana Bea 

Siswa). 

Selain Sutomo, para pelajar STOVIA 

yang aktif dalam organisasi BU 

diantaranya: Gunawan, Suraji dibantu 

oleh Suwardi Surjaningrat, Saleh, 

Gumbreg, dan lain-lain. 

Tujuan perkumpulan Budi Utomo adalah 

kemajuan nusa dan bangsa yang 

harmonis dengan jalan memajukan 

pengajaran, pertanian, peternakan, 

perdagangan, teknik dan industri, 

kebudayaan, mempertinggi cita-cita 

B 
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kemanusiaan untuk mencapai kehidupan 

bangsa yang terhormat. 

Pada tanggal 05 Oktober 1908 Budi 

Utomo menyelenggarakan Kongres 

Pertama BU di Yogjakarta. Dalam 

kongres ini memutuskan Susunan 

Pengurus Besar Budi Utomo sbb. 

Ketua                     :    Tirtokusumo 

(bupati Karanganyar) 

Wakil ketua            :    Wahidin 

Sudirohusodo (dokter Jawa) 

Penulis                   :    Dwijosewoyo 

dan Sosrosugondo (kedua-duanya 

guru Kweekschool), 

Bendahara             :    Gondoatmodjo 

(opsir Legiun Pakualaman) 

Komisaris              :    Suryodiputro 

(jaksa kepala Bondowoso), 

Gondosubroto (jaksa kepala 

Surakarta), dan Tjipto 

Mangunkusumo (dokter di Demak) 

Pengambil alihan kepengurusan Budi 

Utomo oleh kaum tua ini malah 

berdampak positif, karena dana Studie 

Fond yang dirancang sedari semula 

lebih lancar mengalir dalam tujuan 

pemberian beasiswa untuk memajukan 

pendidikan pemuda Indonesia. 

 

dr Sutomo sendiri itu saat lebih fokus 

pada pelajarannya/pendidikannya, 

hingga akhirnya berhasil lulus dari 

STOVIA tahun 1911, Kemudian setelah 

itu dr Sutomo bertugas sebagai dokter, 

mula-mula di Semarang, lalu pindah ke 

Tuban, pindah lagi ke Lubuk Pakam 

(Sumatera Timur) dan akhirnya ke 

Malang. Saat bertugas di Malang, ia 

membasmi wabah pes yang melanda 

daerah Magetan. 

Tahun 1919 – 1923 dr Sutomo 

memperoleh kesempatan memperdalam 

pengetahuan melanjutkan sekolah 

dokter di negeri Belanda. 

Sekembalinya di tanah air, pada tahun 

1924, ia mendirikan Indonesische Studie 

Club (ISC) yang merupakan wadah bagi 

kaum terpelajar Indonesia. ISC berhasil 

mendirikan sekolah tenun, bank kredit, 

koperasi, dan sebagainya. Pada tahun 

1931 ISC berganti nama menjadi 

Persatuan Bangsa Indonesia (PBI). Di 

bawah pimpinannya, PBI berkembang 

pesat. 

Sejak tahun 1930-an 

KebijakanPemerintah Kolonial Belanda 

semakin keras tekanan terhadap 

pergerakan nasional di Indonesia. 
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Pada tahun 1934 ada upaya 

menggabungkan (fusi) antara BU dan 

PBI, tepat di bulan Januari tahun itu 

dibentuklah Komisi BU-PBI. Upaya ini 

mendapat tanggapan positif dan 

disetujui oleh kedua Pengurus Besar BU 

dan PBI pada tahun 1935. 

 

Di tahun akhir tahun 1935 tepatnya 

berlangsung tanggal 24-26 Desember 

diselenggarakan Kongres Peresmian 

Penggabungan (fusi) BU-PBI, juga 

merupakan kongres terakhir BU, 

melahirkan Partai Indonesia Raya 

(PARINDRA), dengan dr Sutomo secara 

aklamasi diangkat menjadi ketua 

PARINDRA. 

 

Kali ini tujuan organisasi sangat jelas 

dan tegas, Parindra berjuang untuk 

mencapai Indonesia merdeka. 

 

dr Sutomo selain sebagai dokter, dr 

Sutomo juga aktif di bidang politik dan 

kewartawanan dengan mendirikan surat 

kabar & majalah Panyebar Semangat di 

Surabaya sebagai media sarana 

perjuangannya. Begitulah hingga dr 

Sutomo tutup usia di Surabaya pada 

tanggal 30 Mei 1938. 

 

Hari kelahiran BU tanggal 20 Mei, yang 

kemudian diperingati sebagai Hari 

Kebangkitan Nasional. 

 

Biografi Dr Sutomo. Dokter Sutomo 

yang bernama asli Subroto ini lahir di 

desa Ngepeh, Jawa Timur, 30 Juli 1888. 

Ketika belajar di STOVIA (Sekolah 

Dokter), ia bersama rekan-rekannya, 

atas saran dr. Wahidin Sudirohusodo 

mendirikan Budi Utomo (BU), organisasi 

modem pertama di Indonesia, pada 

tanggal 20 Mei 1908, yang kemudian 

diperingati sebagai Hari Kebangkitan 

Nasional. Kelahiran BU sebagai 

Perhimpunan nasional Indonesia, 

dipelopori oleh para pemuda pelajar 

STOVIA (School tot Opleiding voor 
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Indische Artsen) yaitu Sutomo, 

Gunawan, Suraji dibantu oleh Suwardi 

Surjaningrat, Saleh, Gumbreg, dan lain-

lain. Sutomo sendiri diangkat sebagai 

ketuanya. 

 

Tujuan perkumpulan ini adalah 

kemajuan nusa dan bangsa yang 

harmonis dengan jalan memajukan 

pengajaran, pertanian, peternakan, 

perdagangan, teknik dan industri, 

kebudayaan, mempertinggi cita-cita 

kemanusiaan untuk mencapai kehidupan 

bangsa yang terhormat. 

Kemudian kongres peresmian dan 

pengesahan anggaran dasar BU 

diadakan di Yogyakarta 5 Okt 1908. 

Pengurus pertama terdiri dari: 

Tirtokusumo (bupati Karanganyar) 

sebagai ketua; Wahidin Sudirohusodo 

(dokter Jawa), wakil ketua; Dwijosewoyo 

dan Sosrosugondo (kedua-duanya guru 

Kweekschool), penulis; Gondoatmodjo 

(opsir Legiun Pakualaman), bendahara; 

Suryodiputro (jaksa kepala Bondowoso), 

Gondosubroto (jaksa kepala Surakarta), 

dan Tjipto Mangunkusumo (dokter di 

Demak) sebagai komisaris. 

Sutomo setelah lulus dari STOVIA tahun 

1911, bertugas sebagai dokter, mula-

mula di Semarang, lalu pindah ke 

Tuban, pindah lagi ke Lubuk Pakam 

(Sumatera Timur) dan akhirnya ke 

Malang. Saat bertugas di Malang, ia 

membasmi wabah pes yang melanda 

daerah Magetan. 

 

Ia banyak memperoleh pengalaman dari 

seringnya berpindah tempat tugas. 

Antara lain, ia semakin banyak 

mengetahui kesengsaraan rakyat 

dan secara langsung dapat membantu 

mereka. Sebagai dokter, ia tidak 

menetapkan tarif, bahkan adakalanya 

pasien dibebaskan dari pembayaran. 

 

Kemudian ia memperoleh kesempatan 

memperdalam pengetahuan di negeri 

Belanda pada tahun 1919. 

Sekembalinya di tanah air, ia melihat 

kelemahan yang ada pada Budi Utomo. 

Waktu itu sudah banyak berdiri partai 

politik. Karena itu, ia ikut giat 

mengusahakan agar Budi Utomo 

bergerak di bidang politik dan 

keanggotaannya terbuka buat seluruh 

rakyat. 
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Kemudian pada tahun 1924, ia 

mendirikan Indonesische Studie Club 

(ISC) yang merupakan wadah bagi kaum 

terpelajar Indonesia. ISC berhasil 

mendirikan sekolah tenun, bank kredit, 

koperasi, dan sebagainya. Pada tahun 

1931 ISC berganti nama menjadi 

Persatuan Bangsa Indonesia (PBI). Di 

bawah pimpinannya, PBI berkembang 

pesat.  

 

Sementara itu, 

tekanan dari 

Pemerintah Kolonial 

Belanda terhadap 

pergerakan nasional 

semakin keras. Lalu 

Januari 1934, 

dibentuk Komisi BU-

PBI, yang kemudian 

disetujui oleh kedua 

pengurus-besarnya 

pertengahan 1935 

untuk berfusi. Kongres peresmian fusi 

dan juga merupakan kongres terakhir 

BU, melahirkan Partai Indonesia Raya 

atau disingkat PARINDRA, berlangsung 

24-26 Des 1935. Sutomo diangkat 

menjadi ketua. Parindra berjuang untuk 

mencapai Indonesia merdeka. 

 

Selain bergerak di bidang politik dan 

kedokteran, dr. Sutomo juga aktif di 

bidang kewartawanan. Ia bahkan 

memimpin beberapa buah surat kabar. 

Dalam usia 50 tahun, ia meninggal dunia 

di Surabaya pada tanggal 30 Mei 1938. 
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uasa memiliki banyak faedah 

dan hikmah yang dapat dipetik 

manfaatnya oleh setiap muslim, 

baik ditinjau dari segi rohani, jasmani 

(kesehatan) maupun sosial 

kemasyarakatan. Faedah puasa ini 

dapat dinikmati secara langsung di dunia 

maupun di akhirat kelak. 

Dalil Umum tentang Faedah 

Puasa di dalam Al-Qur'an  

ََبِتَا اَونَمَ َ نِياََّا اَاَُّيي اَي مَْكَيلَا  َُ كَيصَا   َ ِمَ

َََمي ََبِتَا  َُمَع    َمَمنَيلْا َْْمِمَيلْا ِوَّْا َ نِياََّا 

َمتَا ُن ََيتَا ََْمَّْا َوْمََوََُعَا اَانيَوي .ََب  ِوْنَيلْا 

َُمَع اَوْا َوِضاَري ٍَرَضَا   اََرضَا اَانيصَا ِوَّْا َِْمَنعَا 

َُمَع َْاَدَا اَِهكَُميَطَا َ نِياََّا َو ِْ َُمَيصَا   ِوْنِيكََّا 

طَا ََْمَّْا  َواَتْا  َطَا َرْكضَا ََْيمَا َرْكَضَ َََهمن

ََْنبَلْا ِْتْا  ََيلْا َرْكضَا َََممَومَ َُْيضَا .َممتَاََْممَا   

َوَريتَا ََ  َىََه َْ َُْضاتَا ِْكطِا اَْيِزنَا َ نِيا 

 ََْمَّْا َوَْ رَْضَْيتِا َْ َيََه ِوََّا َوتَكَِنَيعَا ِ مننيِلا

َُِيََا ََيتَا َوَوَّْا َْْمكََمْمطَا َ رنْيضَا ِوْنَيلَا   

َُمَع اَوْا َوِضاَري ٍَرَضَا   اََرضَا اَانيصَا ِوَّْا َِْمَنعَا 

َا اَِضاََا  َْ مَْنضَا تَِيلَا اَِضاََا َوَلا َْ كَْنضَا تَِيلَا َهن

َا َوِ بََيمََِضوَ َْ ِمَنعَا َوِ بَْيِممَمَ َُمَع َهن  َوي 

ََلْا  .ََْرَيَضوتَا َو َمَمنَيلْا َىَََ

“Wahai orang-orang yang beriman, 

diwajibkan atas kalian untuk berpuasa 

sebagaimana diwajibkan atas orang-

orang sebelum kalian agar kalian 

bertakwa, (yaitu) dalam beberapa hari 

yang tertentu. Maka, barang siapa di 

antara kalian sakit atau berada dalam 

perjalanan (lalu berbuka), (dia wajib 

berpuasa) sebanyak hari yang ia 

tinggalkan itu pada hari-hari yang lain. 

Wajib bagi orang-orang yang berat 

menjalankannya, (jika mereka tidak 

berpuasa), membayar fidyah, (yaitu) 

memberi makan seorang miskin. 

Barangsiapa yang mengerjakan 

kebajikan dengan kerelaan hati, itulah 

yang lebih baik baginya. Berpuasa lebih 

baik bagi kalian jika kalian mengetahui. 

(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) 

bulan Ramadhan, bulan yang di 

dalamnya diturunkan (permulaan) Al-

Qur`an sebagai petunjuk bagi manusia, 

penjelasan-penjelasan mengenai 

petunjuk itu, dan pembeda (antara yang 

hak dan yang bathil). Oleh karena itu, 

barangsiapa di antara kalian hadir (di 

P 

Motivasi KEKUATAN  

 

29 MKS Edisi Mei 2016 



negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, 

hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, 

dan barangsiapa yang sakit atau berada 

dalam perjalanan (lalu berbuka), (dia 

wajib berpuasa) sebanyak hari yang ia 

tinggalkan itu pada hari-hari yang lain. 

Allah menghendaki kemudahan bagi 

kalian, dan tidak menghendaki 

kesukaran bagi kalian. Hendaklah kalian 

mencukupkan bilangan (bulan) itu dan 

hendaklah kalian mengagungkan Allah 

atas petunjuk-Nya yang diberikan 

kepada kalian supaya kalian bersyukur.” 

[Al-Baqarah: 183-185] 

 َوَْ َمْمِونِكََّا َوَْ َمْنِمَميعِا َْ َمْنِمِمكََّا ِْتنا

 َوَْ َُييِبَيعِا َوَْ َُييِبِكََّا َوَْ َمْمِونَيعِا

ِْكََّا ُِ ي َْيعِا َوَ من ُِ ي يتِِضاََّا َوَ من  َوَ من

يتَِضَعِا ِمكََّا َوَ من ُِ مَيعِا َوَْ َعي ُِ  َوَْ َعي

َِْكََّا َِ ََْيعِا َوَْ َمبََم َِ يئِِمكََّا َوَْ َمبََم  َوَ من

يئَِميعِا َيلْا َوَْ َظيِِْحكََّا َوَ من ََ  ََْضو

ِضاََّا َوَْ َظيَِْحيعِا َِ َا َوَ يَن رِكَضَ َهن ََ  

َضَعِا َِ ََُنا َوَ يَن َاَ اَ َضَ َوْةِرَضعَا  ََيلْا هن َْ  َواَ

َُِحكَمي  

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan 

yang muslim, laki-laki dan perempuan 

yang mukmin, laki-laki dan perempuan 

yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki 

dan perempuan yang benar, laki-laki dan 

perempuan yang sabar, laki-laki dan 

perempuan yang khusyuk, laki-laki dan 

perempuan yang bersedekah, laki-laki 

dan perempuan yang berpuasa, laki-laki 

dan perempuan yang memelihara 

kehormatannya, laki-laki dan perempuan 

yang banyak menyebut (nama) Allah, 

Allah telah menyediakan untuk mereka 

ampunan dan pahala yang besar.” (QS. 

Al-Ahzab: 35) 

Allah ta’ala berfirman: 

مَْا ْنا َواََِمُّ ِا َوَْ مَْمَضعَا َْ َظ  اَْمِمْضََلْا َْنِتْا ِهَ

بَْكَنضَا ََْمي ٍْ َْاِا ِوََّا َ  ََْظِمَُمَْا َولَا َْ َي

ٍََيلْا َمو ََ َْاَا اَْممَبَا َمبنع   ََْمَّ َوِظمنطَا َْ َي

ََيتَا َا ِونَيل  ِضاري طِا تصَِا اَذَه تِطِا اَوْا ون ٍِ اْ َن  

َْاَدَا َّ َِْر كَيصَا َوِ ٍِ َََْدَا اَوْا  ٍَ  َْنِذََ يََنسَا اَوْا 

ِا ِْ َع تِيْ مَْمَضعِا َََمبنمَا ََْمَّ اَِونبَلْا َْ  ََْمي َْ َظ

بَْكَنضَا ٍْ َْاِا ِوََّا َ َْا  نلْا ََْمَّ َْ َي  َِْمكَيصَا اَِد

ِا ِْف اَانيصَا ََةََدِا َْ ٍَْممَدَا َْ َظ ْمبَلْا ِْذََ َو ََ ََ  

َُرَا َِْمسَا ََيِومَدَا َضعَا  اَْىمَطَا اََيَّْا  نلْا ِ َمَّ ذَِ سَا 

ِضا ِِ َِا َمي َمَْا َْ َظَضَصِا َْ َمْنِد  ََهَا َوََُن

مََممَْا ُْ اََا ََهَا اَتنا َوَ َِ َُ ِْا   َْ ِمَُي

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 

‘umrah karena Allah. Jika kamu 

terkepung (terhalang oleh musuh atau 

karena sakit), maka (sembelihlah) 

korban yang mudah didapat, dan jangan 

kamu mencukur kepalamu, sebelum 

korban sampai di tempat 

penyembelihannya. Jika ada di 

antaramu yang sakit atau ada gangguan 

di kepalanya (lalu ia bercukur), maka 

wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: 

berpuasa atau bersedekah atau 

berkorban. Apabila kamu telah (merasa) 

aman, maka bagi siapa yang ingin 

mengerjakan ‘umrah sebelum haji (di 
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dalam bulan haji), (wajiblah ia 

menyembelih) korban yang mudah 

didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan 

(binatang korban atau tidak mampu), 

maka wajib berpuasa tiga hari dalam 

masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila 

kamu telah pulang kembali. Itulah 

sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian 

itu (kewajiban membayar fidyah) bagi 

orang-orang yang keluarganya tidak 

berada (di sekitar) Masjidil Haram 

(orang-orang yang bukan penduduk kota 

Mekkah). Dan bertakwalah kepada Allah 

dan ketahuilah bahwa Allah sangat 

keras siksaan-Nya.” (QS. Al-Baqarah: 

196) 

ََيتَا َوَوي ُْبَقَا اَتْا ِ َمْمِوََّا  َا ِْل َوْمِونَي اَ  َرَهط

َا َوْمِونَي َْبَقَا َوَوَّْا َْمَدَا َْبَْظِضاضَا َرَهط ََ  

اَدَا َوْمِونَدَا ُِ  اَتْا ِْل اَْىِمطِا ِْ َع َوَنمنَمدَا َو

َمَ َْن ََيتَا َْنِتْا اَمن َََُوََا َْْمصَا ِوَّْا   َوَىمَا  ََيلْا 

َْمَا َْبَْظِضاضَا َوْمِوََّا ََ ََيتَا َوِْتْا َوْمِونَدَا دَا  ِوَّْا 

اَدَا ِوكرَييَا َوتَْكنََيلْا تَْكنََيلْا َْْمصَا َِ  ِْ َع َوَنمنَمدَا َْ

َْمَدَا َوََْظِضاضَا اَْىِمطِا ََ َْا  َلْا ََْمَّْا َوْمِونَدَا   اَِد

َُْيَضْاَِّا َِْمكَيصَا ِا ِوََّا ََْمتَدَا َوبَبَيتِمَْكَِّا   َهن

ََيتَا َا َو ِمكَمي َهن َُ  َمِيكَمي 

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin 

membunuh seorang mukmin (yang lain), 

kecuali karena tersalah (tidak sengaja), 

dan barang siapa membunuh seorang 

mukmin karena tersalah (hendaklah) ia 

memerdekakan seorang hamba sahaya 

yang beriman serta membayar diyat 

yang diserahkan kepada keluarganya (si 

terbunuh itu), kecuali jika mereka 

(keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia 

(si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada 

perjanjian (damai) antara mereka 

dengan kamu, maka (hendaklah si 

pembunuh) membayar diyat yang 

diserahkan kepada keluarganya (si 

terbunuh) serta memerdekakan hamba 

sahaya yang beriman. Barang siapa 

yang tidak memperolehnya, maka 

hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa 

dua bulan berturut-turut untuk 

penerimaan taubat dari pada Allah, dan 

adalah Allah Maha mengetahui lagi 

Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisaa: 92) 

“Allah tidak menghukum kamu 

disebabkan sumpah-sumpahmu yang 

tidak dimaksud (untuk bersumpah), 

tetapi Dia menghukum kamu disebabkan 

sumpah-sumpah yang kamu sengaja, 

maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, 

ialah memberi makan sepuluh orang 

miskin, yaitu dari makanan yang biasa 
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kamu berikan kepada keluargamu, atau 

memberi pakaian kepada mereka atau 

memerdekakan seorang budak. Barang 

siapa tidak sanggup melakukan yang 

demikian, maka kaffaratnya puasa 

selama tiga hari, yang demikian itu 

adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila 

kamu bersumpah (dan kamu langgar), 

dan jagalah sumpahmu. Demikianlah 

Allah menerangkan kepadamu hukum-

hukum-Nya agar kamu bersyukur 

(kepada-Nya).” (QS. Al-Ma-idah: 89) 

ل اَونَمَ َ نِياََّا اَاَُّيي اَي ُْبَمَمَ  ْكََا ََ  َواَْيبَلْا َ من

َََ ِوْنَيلْا َْبَمَطَا َوَوَّْا َمَضصَا  ِورْقَا ََْدَزَجَا َوبَمَِمَ

َْنَا ذََوَ تِطِا اَْظَيلَا َ ننمَلِا ِوََّا َْبَقَا َوي َُ  ِوْنَيلْا 

َْاَي عَا اَوْا َْ َيْممَدِا تَيِ بَا َى ََ ََرني َُمَيصَا  كََّا  َِ  َوَني

َْنَا اَوْا َُ كَيَوي ذَِ سَا  ٍِ  اَْوِضمِا َوتَينَا ِ كَيَويَا 

َُرَي َا  ي َهن َُمن ٍَمَلَا  َُيَُا َوَوَّْا  ُِلَا  َا َْكَْنبَ  َهن

َا ِوْنطَا َُِزازَا َوَهن  َْيبَُِيصَا ذَو 

“Hai orang-orang yang beriman, 

janganlah kamu membunuh binatang 

buruan, ketika kamu sedang ihram. 

Barang siapa di antara kamu 

membunuhnya dengan sengaja, maka 

dendanya ialah mengganti dengan 

binatang ternak seimbang dengan 

buruan yang dibunuhnya, menurut 

putusan dua orang yang adil di antara 

kamu sebagai hadyu yang dibawa 

sampai ke Ka’bah atau (dendanya) 

membayar kaffarat dengan memberi 

makan orang-orang miskin atau 

berpuasa seimbang dengan makanan 

yang dikeluarkan itu, supaya Dia 

merasakan akibat buruk dari 

perbuatannya. Allah telah memaafkan 

apa yang telah lalu. Dan Barang siapa 

yang kembali mengerjakannya, niscaya 

Allah akan menyiksanya. Allah Maha 

Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan 

untuk) menyiksa.” (QS. Al-Maa-idah: 95) 

 اَمَمَُوتَا ََلنا يئِِيلْايِنَا ِوَّْا اََحيِىَضوتَا َوَ نِياََّا

َْمَدَا َْبَْظِضاضَا َْي َمَ ِ َمي ََ ٍني اَتْا َْْمقِا ِوَّْا   اَبََمي

ََُحمتَا ذَِ َيلْا َا تِطِا ََم  َرمِكضَا ََْمَممَمتَا تَِمي َوَهن

َْا  َلْا ََْمَّْا(٣) َُْيَضْاَِّا َِْمكَيصَا اَِد  َوبَبَيتِمَْكَِّا 

ٍني اَتْا َْْمقِا ِوَّْا مَيصَا ِهمْااَْنبَا  َلْا ََْمَّْا اَبََمي ُْ ِ  َْن

بَِكََّا ٍِ ِا ِ بَْمِونَمَ ذَِ سَا ِوْنِيكنَي  ٍَمِ طِا تِيهن ََ  َو

ِا َمََوَُا َوَِْمسَا ِِْضاََّا َهن َْا َوِ ْمَيي َُيََ  اَِ كلَا 

“Orang-orang yang menzhihar isteri 

mereka, kemudian mereka hendak 

menarik kembali apa yang mereka 

ucapkan, Maka (wajib atasnya) 

memerdekakan seorang budak sebelum 

kedua suami istri itu bercampur. 

Demikianlah yang diajarkan kepada 

kamu, dan Allah Maha mengetahui apa 

yang kamu kerjakan. Barang siapa yang 

tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib 

atasnya) berpuasa dua bulan berturut-

turut sebelum keduanya bercampur. 

Maka siapa yang tidak Kuasa (wajiblah 

atasnya) memberi Makan enam puluh 

orang miskin. Demikianlah supaya kamu 

beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. 

dan Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi 
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orang kafir ada siksaan yang sangat 

pedih.” (QS. Al-Mujadilah: 3-4) 

Dalil Umum tentang Hikmah 

Puasa di dalam Hadis Nabi SAW 

ي رض ا ميْ وم ر ٍهيط وَّ َ  َ 

يل ن ميجع و بزوج َ  ك ي  ط ْ ني ْ 

مض اغض م م مَّ   رضج وام م   

ل ووَّ بهم   ن كط ا م م ْ 

ممص ي  ط ت ني ط ْ  وَيج  

“Wahai sekalian para pemuda, barang 

siapa di antara kalian telah mampu 

untuk menikah maka hendaknya ia 

menikah, karena menikah dapat lebih 

menundukkan pandangan, dan lebih 

menjaga kehormatan. Barang siapa 

yang belum mampu menikah maka 

hendaklah ia berpuasa, karena puasa 

adalah penjaga baginya.”(HR. Bukhari 

dan Muslim) 

مَ وَّ وي ممص ُ موي ا ف ا ْ 

كق م ٍ هللا  ل  يَُ ْ هللا ت س  يَ   ت

َيط نيَ َُّ و كَّ َ  م م ٍ ري   رضا

“Tidaklah seorang hamba yang 

berpuasa di jalan Allah kecuali akan 

Allah jauhkan dia (karena puasanya) dari 

neraka sejauh tujuh puluh musim.” (HR. 

Bukhari dan Muslim) 

ي ٍمن ا هللا َ نف  مع ُ   ُمق ُ

ط اُرق ند ت د  َ 

“Wahai Rasulullah tunjukkan kepadaku 

suatu amalan yang bisa memasukkanku 

ke dalam surga.” 

 

Rasulullah bersabda: 

كس م ٍمص ُ ي ل ت رق  ط و   

“Hendaklah engkau melaksanakan 

puasa karena tidak ada yang semisal 

dengannya.” (HR. Nasaai, Ibnu Hibban 

dan Al Hakim) 

ََقُّا ََُمقِا  ا  َطَا اَُصَا َْتَِّا  كَيصَا ِْلن  ِ ف َْنِينطَا َ َمِ

ِزا َواَيَي َْ كَيصَا تِطِا اَ نندَا َوَ َمِ ََ ََيتَا َوِْذََ   

ْمصِا اَْمصَا ٍَ ََلْا  َِ  اَْمَعتْا َوَلا اَْضَْرْا ََْةا اََم

ٍَيتنطَا َْنِتْا  َْوَضمَا ِْيَِف َْْمكََُقْا َْيََمَطَا اَوْا اََمََا 

يئِلَا ٍَ ََا يَْرفَا َوَ نِيا  مِا َوَظمن َِ  َْلِا  ََعمَمخَا تِكَ

يئِلِا كَتَا َ من ُْ ْنََا اَ ُِ ِا  ايِا ِوَّْا َهن َِ  َْ ِمْنسِا 

يئِلِا َْْهضَا ِْذََ َمَيَمياَْرضَا َْْضَمبَيتِا ِ ممن  َِْضرَا اَ

ُِفَا َوِْذََ تنطَا  َ ََ  .تَِمْمِوطِا َِْضرَا 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

bersabda: 

“Semua amalan bani adam adalah 

untuknya kecuali puasa, karena puasa 

itu untuk-Ku dan Aku yang akan 

membalasnya, dan puasa adalah 

perisai, jika salah seorang dari kalian 

berpuasa maka janganlah ia berkata keji 

dan berteriak-teriak. Jika ada orang yang 

mencacinya atau mengajaknya berkelahi 

maka hendaklah ia mengatakan, 

‘sesungguhnya aku sedang berpuasa’. 
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Dan demi Allah yang jiwa Muhammad 

ada di tangan-Nya, sesungguhnya bau 

mulut orang yang berpuasa lebih harum 

di sisi Allah daripada bau misk. Orang 

yang berpuasa mempunyai dua 

kegembiraan, ia bergembira ketika 

berbuka, dan ia bergembira ketika 

bertemu dengan rabbnya.” (HR. Bukhari 

dan Muslim) 

 

Dalam riwayat Bukhari disebutkan: 

بضك ميوط ا ط ُ ُضَت ط و ُيمَ  و

مف وَّ كيص .اَ م ف َ  ي    اَزا واي

ط ند ت ن ظ رض وَ  م يي ت ري   او

“Ia meninggalkan makan, minum dan 

syahwatnya karena puasa untuk-Ku, dan 

aku yang akan membalasnya, dan 

kebaikan itu akan digandakan sepuluh 

kali lipatnya.” 

 

Dalam riwayat muslim disebutkan: 

ََقُّا ََُمقِا  َُلَا اَُصَا َْتَِّا  َُْرضَا َْ َظَننَدَا اََري  

ٍَْممِميئَد ِْ َع اَْورَيِ َيي ْملَا  ِِ َا َْينَا  َُزنا َهن  

قنا ََ ا َو ْمصَا ِْلن ِزا َواَيَي ِ ف َْنِينطَا َ من َْ  تِطِا اَ

َُْيَمََطَا اَََطَا َُمَيَوطَا  ِمف ِوَّْا َو َْ يئِلِا اَ  ِ ممن

ْنََا َْْضَمدَا َْْضَمبَيتِا ُِ ْنََا َوَْْضَمدَا ِْْهِضمِا  ُِ  

تَِطِا ِ َُيجِا ََ كَتَا ِْكطِا َو ََعمَمخَا  ُْ ْنََا اَ ُِ ِا   ِوَّْا َهن

ايِا َِ  َْ ِمْنسِا 

 

“Semua amalan bani adam akan 

dilipatgandakan, satu kebaikan akan 

dibalas dengan sepuluh kali lipat hingga 

700 kali lipatnya, Allah ta’ala berfirman, 

‘Kecuali puasa sesungguhnya puasa itu 

untuk-Ku dan aku yang akan 

membalasnya, ia meninggalkan syahwat 

dan makannya karena aku, maka Aku 

yang akan membalasnya.’ Dan bagi 

orang yang berpuasa mempunyai dua 

kebahagiaan: kebahagiaan ketika 

berbuka dan kebahagiaan ketika 

bertemu dengan Rabb-nya. Benar-benar 

mulut orang yang berpuasa di sisi Allah 

lebih harum daripada harumnya misk.” 

كَيصَا َِا اَْررَمَيتِا َوَْ َُْضاتَا َ َمِ  اَْمصَا ِ ْممَْم

ُِكَيَودِا كَيصَا اََُمنَا َْ  َِْا اَاْا َ َمِ ََ  َونَْمبَطَا 

َِا َوَ رنَيَمَعِا َ هنمَيصَا  ِْكطِا ََْررَِْمنِف تِي ننَيي

 ََْررَِْمنِف تِي منْكقِا َ ننْمصَا َونَْمبَطَا َْ َُْضاتَا َواََُمنَا

 َْكََررنمَيتِا َْينَا ِْكطِا

“Puasa dan Al-Qur’an akan memberikan 

syafaat pada hari kiamat. Puasa 

mengatakan ‘Wahai Rabbku, aku 

menghalanginya dari makan dan 

syahwat pada siang hari maka berilah ia 

syafaat karenaku.’ Al-Qur’an pun 

berkata, ‘Aku menghalanginya dari tidur 

pada malam hari maka berilah ia syafaat 

karenanya.” Rasulullah mengatakan, 

“Maka keduanya akan memberikan 

syafaat.” (HR. Ahmad, Hakim) 

KEKUATAN  

 

34 MKS Edisi Mei 2016 



ند ب ضَق ْ ف َ  مط ْ ط اى  ووي 

رضىي وَيَم ي مةع َ كيص َ  م  وَ 

د مَْ  .وَ 

 “Fitnah (musibah) seorang pria dalam 

keluarga (istrinya), harta dan 

tetangganya dapat dihapuskan dengan 

shalat, puasa dan shadaqah.” 

ف ْت ند ْ د ي َ  يت ُين ت ط ا   

يت، ضا َرق َ  نط ا ممت و ميئ  َ 

مص كيود ا ُ ل .َ  َرق  نط ا  امَ و

كضىل نذَ غ ممَ ْ مق ُر مل اغ ْ 

َرق نط ا نذَ] امَ و  ارضىل ُرق ْ

مق ُضْ ُرق ووَّ اغ ُضْ ووَّ   

ل حمط   ََ ا  .[ات

“Sesungguhnya dalam surga ada satu 

pintu yang di sebut dengan Ar-Rayyan. 

Orang-orang yang berpuasa akan 

memasuki pintu tersebut pada hari 

kiamat, tidak ada selain mereka yang 

akan memasukinya. Jika orang terakhir 

yang berpuasa telah masuk ke dalam 

pintu tersebut maka pintu tersebut akan 

tertutup. Barang siapa yang masuk, 

maka ia akan minum dan barang siapa 

yang minum maka ia tidak akan haus 

untuk selamanya.” (HR. Bukhari dan 

Muslim), tambahan lafaz yang ada 

dalam kurung merupakan riwayat Ibnu 

Khuzaimah dalam Shahih-nya no. (1903) 

 

Dalam hadits Abdullah bin Umar riwayat 

Al-Bukhâry dan Muslim, Nabi shallallâhu 

‘alaihi wa sallam menerangkan bahwa 

puasa adalah salah satu rukun Islam 

yang agung dan mulia, 

ٍْةَصَا تَنِفَا َُمَع َِ  ََُييَُعِا َرْمَفا   ِْ َطَا لَا اَتْا 

َا ِْلنا َََ َواَتنا َهن ٍَمنَا َوَظمن ََ ِا   َوَِْْيصِا ، َهن

ََيعِا َوِْابَيجِا ، َ منةَعِا  ، َوَْ َظَِْا ، َ زن

ْمصِا ٍَ َوَريتَا َو ََ  

“Islam dibangun di atas lima (perkara, 

pondasi): Syahadat Lâ Ilâha Illallâh wa 

Anna Muhammadan ‘Abduhu wa 

Rasûluhu, mendirikan shalat, me-

ngeluarkan zakat, berhaji ke Rumah 

Allah, dan berpuasa Ramadhan.” 

 

Juga dalam hadits Thalhah bin 

Ubaidullah radhiyallâhu ‘anhu riwayat Al-

Bukhâry dan Muslim, ketika seorang 

A’raby bertanya kepada Rasulullah 

shallallâhu ‘alaihi wa sallam tentang 

Islam, beliau bersabda, 

مََمَعَا َرْمفَا ٍَ  ََُْينَا . َوَ منْكمَدِا َْ كَْمصِا ِْع 

َُمَعنا َىقْا طَا اَتْا ِْلنا .لَا : َْينَا َغْكَضَىَّنا   ََهنمن

كَيصَا ٍِ َُْيضِا َو َوَريتَا  ََ َُمَعنا َىقْا ََُْينَا .   

طَا اَتْا ِْلنا .لَا : ََُْينَا َغْكَضمَا ََضَا . ََهنمن   َطَا َوذَ

ٍَمنَا ََ ِا  منع َهن ٍَ مَْكطِا هللاَا  َُ منلَا  ٍَ ََيعَا َو  َ زن

َُمَعنا َىقْا ََُْينَا َْينَا َغْكَضَىي   اَتْا ِْلنا .لَا : 

طَا ُْتَضَا َْينَا . ََهنمن َ قَا َْط ََ  اََُمنَا مَاَوىَا َ ضن

ِا َُمَع اَِداََا لَا َوَهن  .ِوْنطَا اَْيَُنَا َولَا َىيََ 
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ٍَمنَا ََُْينَا ََ ِا  منع َهن ٍَ مَْكطِا هللاَا  َُ منلَا  ٍَ  : َو

ْْمَيَا ََيَا ِْتْا اَ ٍَ  . 

“Shalat lima waktu (diwajibkan) dalam 

sehari dan semalam.” Maka, ia berkata, 

“Apakah ada kewajiban lain 

terhadapku?” Beliau menjawab, “Tidak 

ada, kecuali hanya ibadah sunnah. Juga 

puasa Ramadhan.” Maka, ia berkata, 

“Apakah ada kewajiban lain 

terhadapku?” Beliau menjawab, “Tidak 

ada, kecuali hanya ibadah sunnah,” dan 

Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam 

menyebutkan (kewajiban) zakat 

terhadapnya. Maka, ia berkata, ‘Apakah 

ada kewajiban lain terhadapku?’ Beliau 

menjawab, ‘Tidak ada, kecuali hanya 

ibadah sunnah.” Kemudian, orang 

tersebut pergi seraya berkata, “Demi 

Allah, saya tidak akan menambah di 

atas hal ini dan tidak akan 

menguranginya.’ Maka, Rasulullah 

shallallâhu ‘alaihi wa sallambersabda, ‘Ia 

telah beruntung apabila jujur.’.” 

 

Dalam riwayat Al-Bukhâry dan Muslim 

dari Abu Hurairah radhiyallâhu ‘anhu, 

Nabishallallâhu ‘alaihi wa sallam 

bersabda, 

كَيصَا نندَا َوَ ِمَ ََ ََيتَا َْنِذََ  ْمصِا اَْمصَا  ٍَ ََلْا  َِ  اََم

ٍَيتنطَا َْنِتْا اَْنَعتْا َولَا اَْضَْرْا َْةَا  اَوْا اََمََا 

يئِلَا َْوَضمَا ِْيَِفْا َْْمكََُقْا َْيََمَطَا ٍَ  

“… dan puasa adalah tameng. Bila salah 

seorang dari kalian berada pada hari 

puasa, janganlah ia berbuat sia-sia dan 

janganlah ia banyak mendebat. Kalau 

orang lain mencercanya atau 

memusuhinya, hendaknya ia berkata, 

‘Saya sedang berpuasa.’.” 

 

Dalam hadits Hadzaifah Ibnul Yamân 

radhiyallâhu ‘anhumâ riwayat Al-Bukhâry 

dan Muslim, Nabi shallallâhu ‘alaihi wa 

sallam bersabda, 

قِا ِْبْنَدَا ََ مِا َويَْرِنطِا َوَويِ طِا اَْىِمطِا ِْفْا َ ضن َِ  َوَو َ

مِا َِ ي ََ كَيصَا اََيِرََضَىي َو َا َ ِمَ  َوَ منةَع

َََْدَا ََُِّا َوَ ننْيعَا تِيْ َمْمَضوخِا ْوضَاَوَاَا َوَ من  

 َْ َمْنَيضِا

 “Fitnah seseorang terhadap keluarga, 

harta, jiwa, anak, dan tetangganya dapat 

ditebus dengan puasa, shalat, 

shadaqah, serta amar ma’ruf dan nahi 

mungkar.”(Konteks hadits adalah milik 

Imam Muslim) 

 

Juga dalam hadits Abu Hurairah 

radhiyallâhu ‘anhu riwayat Muslim, 

Rasulullahshallallâhu ‘alaihi wa sallam 

bersabda, 

مََمَعَا  َْ َدَممَدِا ِْ َع َوَْ َدَممَدَا َْ َعْمفَا َ من

َوَريتَا ََ َوَريتَا ِْ َع َو ََ  َوي َوَيِرََضَعَا 

بَنَتَا ِْذََ تَْكنََيَّنا َْ  َْ َيمَيئِضَا َ
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“Shalat lima waktu, (dari) Jum’at ke 

Jum’at, dan (dari) Ramadhan ke 

Ramadhan, adalah penggugur dosa 

(seseorang pada masa) di antara waktu 

tersebut sepanjang ia menjauhi dosa 

besar.” 

 

Dalam hadits Abdullah bin ‘Amr 

radhiyallâhu ‘anhumâ, Rasulullah 

shallallâhu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

كَيصَا َِا اَْررَمَيتِا َوَْ َُْضاتَا َ ِمَ  اَْمصَا ِ ْممَْم

ُِكَيَودِا كَيصَا اََُمنَا َْ  َِْا اَاْا َ ِمَ ََ  َونَْمبَطَا 

َِا َوَ رنَيَمَعِا َ هنمَيصَا  .ِْكطِا ََْرِرَْمنِفْا تِي ننَيي

 ِرَْمنِفْاَْرَا تِي منْكقِا َ ننْمصَا َونَْمبَطَا َْ َُْضاتَا َواََُمنَا

 .َْكََررنمَيتِا َْينَا .ِْكطِا

“Puasa dan Al-Qur`an akan memberi 

syafa’at untuk seorang hamba pada hari 

kiamat. Puasa berkata, ‘Wahai Rabb-ku, 

saya telah melarangnya terhadap maka-

nan dan syahwat pada siang hari, maka 

izinkanlah saya untuk memberi syafa’at 

baginya.’ Al-Qur`an berkata, ‘Saya telah 

menghalanginya dari tidur malam, maka 

izinkanlah saya untuk memberi syafa’at 

baginya.’ (Beliau) bersabda, ‘Maka, 

keduanya mendapat izin untuk 

mensyafa’ati (hamba) tersebut.’.” (HR. 

Ahmad, Muhammad bin Nash Al-

Marwazy, Al-Hâkim, dan selainnya. 

Dihasankan oleh Syaikh Al-Albany 

dalam Tamâmul Minnah hal. 394-395) 

 

Dalam hadits Abu Hurairah radhiyallâhu 

‘anhu riwayat Al-Bukhâry dan Muslim, 

Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam 

bersabda, 

يجَا ِْذََ ََ َوَريتَا  ََ َْا َْبََِظتْا   َْ َدنندِا اَْتَمَ

َْا َوَغِمََُتْا َِا اَْتَمَ ِرَََعِا َ نني ٍَ كََّا َو ُِ  َ رنكَي

“Jika Ramadhan telah tiba, pintu-pintu 

surgadibuka, pintu-pintu neraka ditutup, 

dan syaithan-syaithan dibelenggu.” 

 

Ketiga belas, orang yang berpuasa pada 

Ramadhan, karena keimanan dan hal 

mengharap pahala, dosa-dosanya 

diampuni. 

 

Dalam hadits Abu Hurairah radhiyallâhu 

‘anhu riwayat Al-Bukhâry dan Muslim, 

Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam 

bersabda, 

يصَا َوَّْا ٍَ َوَريتَا  ََ  َغِرضَا َوَْمبَِنيتَي ِْاَمييَي 

 ذَْيمِطِا ِوَّْا ََََُنصَا َوي  َطَا

“Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan 

karena keimanan dan hal mengharap 

pahola, dosa-dosanya yang telah lalu 

akan diampuni.” 
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Rangkuman terhadap kemuliaan 

Puasa Ramadhan berdasarkan 

beberapa dalil yang kami 

sebutkan di atas : 

a. Puasa melatih seseorang menjadi 

penyabar dan tahan marah, bersifat 

kasih sayang, berakhlak yang mulia dan 

kuat jiwanya dalam mengekang hawa 

nafsu sehingga tidak selalu menuruti 

hawa nafsunya. 

 

b. Puasa akan meningkatkan ketakwaan 

seorang muslim. 

 

c. Puasa akan mengingatkan orang yang 

kaya betapa besar nikmat Allah yang 

diberikan kepadanya berupa makanan, 

minuman ataupun kenikmatan seksual, 

sebab dalam hal ini tidak semua orang 

dapat memperolehnya. 

 

d. Puasa akan menghilangkan sifat 

sombong dari hati seseorang sehingga 

ia akan bersikap tawadhu (rendah hati) 

dan lemah lembut. 

 

e. Puasa akan menjadikan hati bersih 

dan lembut, hal ini karena perut yang 

kekenyangan akan membutakan hati 

dan susah untuk berpikir dan berdzikir 

kepada Allah. 

 

f. Puasa akan mempersempit jalan 

peredaran darah dalam tubuh karena 

lapar dan dahaga. Dengan demikian, hal 

itu akan dapat mempersempit jalan pula 

jalan setan di dalam tubuh, karena setan 

berjalan di dalam tubuh menurut 

peredaran darah. 

 

g. Puasa akan menyehatkan tubuh 

karena puasa berarti menyedikitkan 

makan, mengistirahatkan alat 

pencernaan sehingga sisa makanan 

yang membahayakan kesehatan dapat 

dihancurkan, membersihkan usus-usus, 

mengurangi kegemukan dan kelebihan 

lemak di dalam perut.  

 

h. Puasa akan membiasakan umat Islam 

untuk hidup disiplin, bersatu, cinta 

keadilan dan persamaan, juga 

melahirkan perasaan kasih sayang 

dalam diri orang-orang beriman dan 

mendorong mereka berbuat kebajikan. 
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Didikan Puasa Ramadhan yang 

harus di pegang teguh seorang 

Muslim 

 

Salah satu yang membuat manusia 

termotivasi untuk beramal adalah ketika 

ia mengetahui dan meyakini 

sepenuhnya, manfaat dan hikmah dari 

sebuah amalan tersebut. Begitu pula 

dengan ibadah di bulan Ramadhan, agar 

tetap bersemangat hingga akhir 

Ramadhan perlu rasanya seorang 

muslm meyakini dan memahami 

beragam hikmah di bulan yang mulia ini 

khususnya hikmah puasa Ramadhan. 

Sungguh di luar sana, masih banyak 

yang mengisi Ramadhan tanpa 

semangat, hanya ikut-ikutan penuh 

keterpaksaan, salah satunya karena 

gagal dalam menyelami hikmah 

Ramadhan dan kewajiban puasa di 

dalamnya.  

 

Puasa Ramadhan sebagai Training 

Keikhlasan  

 

Puasa adalah ibadah yang melatih 

keikhlasan. Maka puasa Ramadhan 

selama sebulan adalah training 

keikhlasan yang sangat efektif. Sejak 

awal Rasulullah SAW menjelaskan 

betapa ibadah puasa benar-benar jalur 

langsung antara seorang dengan 

Tuhannya.  Puasa menjadi ibadah yang 

begitu mulia karena langsung dinilai oleh 

Allah sang Maha Mulia. Beliau 

meriwayatkan firman Allah SWT dalam 

sebuah hadits Qudsi : “ Setiap amal 

manusia adalah untuknya kecuali Puasa, 

sesungguhnya (puasa) itu untuk-Ku, dan 

Aku yang akan membalasnya “ ( HR 

Ahmad dan Muslim).  

 

Ibadah Puasa melatih kita untuk ikhlas 

dalam arti yang paling sederhana, yaitu : 

beramal hanya karena Allah SWT, 

mengharap pahala dan keridhoan-Nya. 

Betapa tidak ? Hampir semua ibadah 

bisa dideteksi dengan mudah oleh 

semua manusia, kecuali puasa. Orang 

menjalankan sholat dan zakat bisa 

dengan mudah terlihat dengan mata 

telanjang. Apalagi ibadah haji, rasa-

rasanya satu kampung pun bisa 

mengetahui kalau salah satu kita 

menunaikan ibadah haji. Berbeda 

dengan puasa, yang hampir-hampir tidak 

bisa diketahui oleh orang lain karena kita 

‘sekedar’ menahan tidak makan minum 

dan berhubungan badan. 

 

Artinya, dalam puasa kita dipaksa untuk 

‘ikhlas’ menjalani itu semua hanya 

karena Allah SWT. Sekiranya bukan 

karena ikhlas, akan sangat mudah bagi 

seseorang untuk mengelabui keluarga 

atau teman-temannya. Ia bisa ikut sahur 
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dan juga berbuka bersama keluarga, tapi 

di siang hari mungkin saja menyantap 

lahap makanan di warung 

langganannya. Kita semua juga bisa 

berakting puasa dengan mudah, tapi 

lihatlah : tidak pernah terbersit dalam 

hati kita untuk menjalani puasa dengan 

modus semacam itu. Subhanallah, inilah 

training keikhlasan terbaik yang pernah 

kita dapati. Sebulan penuh merasa di 

awasi dan beramal hanya karena Allah 

SWT.  

 

Mari kita sedikit berangan, seandainya 

kaum muslimin di Indonesia bisa 

mengambil sedikit saja oleh-oleh 

keikhlasan samacam ini untuk bulan-

bulan selanjutnya, bisa kita bayangkan 

angka kejahatan, korupsi dan 

sebagainya insya Allah akan menurun 

drastis. Karena mereka semua merasa 

di awasi oleh Allah SWT, lalu 

menjalankan ketaatan dengan ikhlas 

sebagaimana meninggalkan 

kemaksiatan juga dengan ikhlas. 

Subhanallah  

 

Puasa Ramadhan untuk Training 

Keistiqomahan  

 

Momentum Ramadhan yang penuh 

dengan berbagai amalan –dari pagi 

hingga malam hari-mau tidak mau, suka 

tidak suka, akan membuat seorang 

berlatih untuk istiqomah dalam hari-hari 

selanjutnya. Kita semua benar-benar 

menjadi orang yang sibuk dalam bulan 

Ramadhan. 

 

Bangun di awal hari untuk sholat malam 

dan sahur, kemudian siang hari yang 

dihiasi tilawah dan dakwah, belum lagi 

malam hari yang bercahayakan tarawih 

dan tadarus. Semua kita lakukan dalam 

tempo sebulan penuh terus menerus. 

Sebuah kebiasaan tahunan yang nyaris 

tidak kita percaya bahwa kita bisa 

menjalaninya. Semangat beribadah kita 

benar-benar dipacu saat memulai 

Ramadhan. Bahkan Rasulullah SAW 

memberikan panduan agar 

melipatgandakan semangat saat akan 

melepas bulan mulia tersebut. Dari 

Aisyah ra, ia berkata : adalah Nabi SAW 

ketika masuk sepuluh hari yang terakhir 

(Romadhon), menghidupkan malam, 

membangunkan istrinya, dan mengikat 

sarungnya (ungkapan kesungguhan dan 

kesiapan dalam beribadah) (HR Bukhori 

dan Muslim)  

 

Bila training keistiqomahan ini kita resapi 

dengan baik, maka kita akan terbiasa 

beramal secara terus menerus dan 

berkelanjutan dalam bulan yang lain. 

Segala halangan dan rintangan akan 

teratasi dengan sempurna karena 
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semangat istiqomah yang telah tertempa 

dalam dada kita.  

 

Pada bulan-bulan berikutnya, saat lelah 

melanda, ada baiknya kita mengingat 

kembali semangat kita yang menyala-

nyala dalam bulan Ramadhan. Untuk 

kemudian bangkit dan melanjutkan amal 

dengan penuh semangat !  

 

Puasa Ramadhan sebagai Training 

Ihsan  

 

Syariat kita mengajarkan untuk optimal 

atau ihsan dalam setiap ibadah. Tak 

terkecuali dengan ibadah puasa 

Ramadhan. Setiap kita diminta untuk 

meniti hari-hari puasa dengan penuh 

ketelitian. Menjaganya dari segala onak 

yang justru akan memporakporandakan 

pahala puasa kita. Rasulullah SAW telah 

mengingatkan : " Betapa banyak orang 

yang berpuasa, tapi tidak mendapatkan 

dari puasanya kecuali hanya rasa lapar. 

Dan betapa banyak orang yang sholat 

malam, tapi tidak mendapatkan dari 

sholatnya kecuali hanya begadang " (HR 

Ibnu Majah)  

 

Ini artinya, hari-hari puasa kita haruslah 

penuh kehati-hatian. Menjaga lisan, 

pandangan dan anggota badan lainnya 

dari kemaksiatan. Sungguh berat, tapi 

tiga puluh hari latihan seharusnya akan 

membuat kita melangkah lebih ringan 

dalam hal ihsan pada bulan-bulan 

selanjutnya. Bahkan semestinya, 

perilaku ihsan ini memang menjadi 

branding kaum muslimin dalam setiap 

amalnya.  

 

Akhirnya, sungguh masih banyak 

hikmah lain yang terserak sedemikian 

rupa dalam titian tiga puluh hari yang 

mulia ini. Tidak ada pilihan lain bagi kita 

kecuali mengais hikmah-hikmah tersebut 

dari hari ke hari Ramadhan kita, untuk 

kemudian menjadikannya sebagai 

simpanan dalam menyambut bulan-

bulan berikutnya. Mari memulai dari 

keinginan tulus dalam hati untuk 

mensukseskan Ramadhan tahun ini. 

Lalu diikuti dengan kesungguhan dalam 

mengisinya bahkan hingga saat hilal 

Syawal menjelang. Agar kegembiraan 

yang dijanjikan bisa kita dapatkan.  

 

Rasulullah SAW bersabda : Bagi orang 

yang berpuasa akan mendapatkan dua 

kegembiraan yaitu kegembiraa ketika dia 

berbuka dan kegembiraan ketika 

berjumpa dengan Rabbnya. (HR Bukhori

)  
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erbuat baik pada sesama 

sudah menjadi kewajiban bagi 

setiap umat manusia. Tidak 

peduli apapun agama yang dianut, kita 

harus memperlakukan orang lain dengan 

baik jika ingin diperlakukan baik pula. 

Buah perbuatan baik seringkali tidak 

hanya berupa pahala bagi seseorang, 

bahkan ketika masih di dunia perbuatan 

yang dilakukan dapat kembali padanya 

dengan cara yang tidak diduga-duga. 

Seperti dalam kisah berikut ini. 

Perbuatan baik yang dilakukan secara 

konsisten dan sabar ternyata 

memberikan hikmah luar biasa pada 

seorang wanita.  

Ada seorang wanita yang membuat roti 

untuk makanan keluarganya setiap hari. 

Setiap harinya, wanita ini membuat roti 

ekstra untuk diberikannya pada orang 

lain yang kebetulan melewati rumahnya. 

Dia meletakkan roti itu pada jendela 

rumahnya untuk siapa saja yang ingin 

mengambil roti tersebut. 

Setiap hari, ada orang yang sudah 

bungkuk datang dan mengambil roti itu. 

Tetapi, bukannya mengucapkan terima 

kasih dan menunjukkan keramahan, pria 

itu malah menggerutu sejumlah kata 

yang selalu dia ucapkan setiap hari. 

Beginilah kira-kira ucapannya: 

"Perbuatan burukmu akan tetap 

B 
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bersamamu, perbuatan baikmu akan 

kembali kepadamu." 

Hal ini berlangsung secara terus-

menerus, hari demi hari. Pria bungkuk 

itu selalu datang dan mengambil roti 

seraya mengatakan sesuatu dengan 

mengucapkan, "Perbuatan burukmu 

akan tetap bersamamu, perbuatan 

baikmu akan kembali kepadamu." 

Wanita itu merasa sebal 

dengannya,"Bukannya berterima 

kasih..," katanya dalam hati. 

'Setiap hari pria itu mengatakan hal yang 

sama, apa maksudnya?' pikir wanita 

itu.Suatu hari, tiba-tiba dia memiliki 

keinginan untuk menyingkirkan pria 

bungkuk itu. Dia berniat membuat roti 

dengan racun di dalamnya. Tetapi, 

ketika akan meletakkannya pada 

jendela, dia gemetar dan tersadar. "Apa 

yang telah aku lakukan?" katanya. Roti 

itu akhirnya dibakarnya habis dan dia 

menggantinya dengan roti biasa. Seperti 

hari-hari sebelumnya, pria itu datang lagi 

dan tetap mengatakan hal yang sama, 

tidak menyadari peperangan batin dalam 

wanita itu. 

" "Perbuatan burukmu akan tetap 

bersamamu, perbuatan baikmu akan 

kembali kepadamu." " 

Putra wanita itu pergi merantau jauh dari 

tempat tinggalnya. Dan sudah berbulan-

bulan dirinya tak mendapatkan kabar 

tentang keberadaan putranya itu. Wanita 

ini terus berdoa agar putranya diberi 

keselamatan dan dapat kembali 

padanya. 

Malam itu, pintu rumahnya diketuk dari 

luar, wanita itu pun membuka pintu 

rumahnya dan terkejut melihat sang 

anak berdiri dihadapannya. Anaknya itu 

terlihat sangat kurus dan lemah, rupanya 

dia kelaparan. 

Sang anak menatap ibunya dan 

berkata,"Ibu, ini keajaiban. Ketika aku 

masih jauh dari sini, aku kelelahan dan 

pingsan. Aku mungkin akan mati 

kelaparan, tetapi pada saat itu ada orang 

bungkuk datang melintas dan 

memberiku sebuah roti," ungkap sang 

anak. Pria itu berkata," Ini yang aku 

makan setiap hari. Hari ini aku harus 

memberikannya padamu karena kamu 

lebih membutuhkannya daripada aku." 

Kemudian seketika wajah ibunya 

memucat dan tersandar di tembok.Dia 

teringat akan roti beracun yang hampir 

saja dia berikan pada orang bungkuk itu 

pagi tadi. Andai saja dia memberikannya 

pada orang bungkuk itu, tentu anaknya 

lah yang akan dia racuni dengan 
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tangannya sendiri. Akhirnya dia 

menyadari arti kata yang selalu 

diucapkan pria bungkuk itu,"Perbuatan 

burukmu akan tetap bersamamu, 

perbuatan baikmu akan kembali 

kepadamu." 
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erikut ini akan kami paparkan 

sebagian dari manfaat dan 

khasiat kurma ditinjau dari 

sudut pandang medis modern yang 

sekaligus menguatkan khabar Al-Qur’an 

Al-Karim dan As-Sunnah Ash-Shahihah 

tentang khasiat dan keutamaan kurma. 

1. Tamr (kurma kering) berfungsi untuk 

menguatkan sel-sel usus dan dapat 

membantu melancarkan saluran kencing 

karena mengandung serabut-serabut 

yang bertugas mengontrol laju gerak 

usus dan menguatkan rahim terutama 

ketika melahirkan. 

Penelitian yang terbaru menyatakan 

bahwa buah ruthab (kurma basah) 

mempunyai pengaruh mengontrol laju 

gerak rahim dan menambah masa 

systolenya (kontraksi jantung ketika 

darah dipompa ke pembuluh nadi). 

Bahkan Allah Subhanahu wa Ta’ala 

memerintahkan Maryam binti Imran 

untuk memakan buah kurma ketika akan 

melahirkan, dikarenakan buah kurma 

mengenyangkan juga membuat gerakan 

kontraksi rahim bertambah teratur, 

sehingga Maryam dengan mudah 

melahirkan anaknya.[1] 

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman. 

و َه قُز وْكيِّلَِويِّ ُِبز َِّْنزِيوعِّذِّ وَْ ذِّ ز َِ ِلعزوطِقا ولزيز ُِبز ِّ جواِز ِنز ًّْ ِّ 

و ِِلِّلِّكز وط ِّْ َز و ْا ُز َوَِّكِّ َا ز ُِقَِوًوَِّْ جوعِّ نِّكنز لزنو ِّ طِلكِّ ِّْْرذزنو ِّ

ِزن ُِطوًِّْْ  ذنزنِّو يِّلِّ ويْرِّ ِْ َوِّْذِّ َِ  ِ و ِّ ْز  َِّ ِل ِزذكا و َْ ازقنزنوقِّلِِّك

َُه ْز وازِق ُِِّ نِّ ِِ  ط

 “Dan goyangkanlah pangkal pohon 

kurma itu kearahmu, niscaya pohon itu 

akan menggugurkan buah kurma yang 

masak kepadamu, maka makan, minum 

dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu 

melihat seorang manusia, maka 

katakanlah, ‘Sesungguhnya aku telah 

bernadzar berpuasa untuk Rabb Yang 

Maha Pemurah, maka aku tidak akan 
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berbicara dengan seorang manusia pun 

pada hari ini” [Maryam : 25-26] 

Al-Hafizh Ibnu Katsir rahimahullah 

membawakan perkataan ‘Amr bin 

Maimun di dalam tafsirnya : “Tidak ada 

sesuatu yang lebih baik bagi perempuan 

nifas kecuali kurma kering dan kurma 

basah” [2] 

Dokter Muhammad An-Nasimi dalam 

kitabnya, Ath-Thibb An-Nabawy wal Ilmil 

Hadits (II/293-294) mengatakan, 

“Hikmah dari ayat yang mulia ini secara 

kedokteran adalah, perempuan hamil 

yang akan melahirkan itu sangat 

membutuhkan minuman dan makanan 

yang kaya akan unsur gula, hal ini 

karena banyaknya kontraksi otot-otot 

rahim ketika akan mengeluarkan bayi, 

terlebih lagi apabila hal itu membutuhkan 

waktu yang lama. Kandungan gula dan 

vitamin B1 sangat membantu untuk 

mengontrol laju gerak rahim dan 

menambah masa sistolenya (kontraksi 

jantung ketika darah dippompa ke 

pembuluh nadi). Dan kedua unsur itu 

banyak terkandung dalam ruthab (kurma 

basah). Kandungan gula dalam ruthab 

sangat mudah untuk dicerna dengan 

cepat oleh tubuh” [3] 

Buah kurma matang sangat kaya 

dengan unsur Kalsium dan besi. Oleh 

karena itu, sangat dianjurkan bagi 

perempuan yang sedang hamil dan yang 

akan melahirkan, bahkan Allah 

Subhanahu wa Ta’ala memerintahkan 

kepada Maryam Al-Adzra (perawan) 

untuk memakannya ketika sedang nifas 

(setelah melahirkan). Kadar besi dan 

Kalsium yang dikandung buah kurma 

matang sangat mencukupi dan penting 

sekali dalam proses pembentukan air 

susu ibu. Kadar zat besi dan Kalsium 

yang dikandung buah kurma dapat 

menggantikan tenaga ibu yang terkuras 

saat melahirkan atau menyusui. Zat besi 

dan Kalsium merpuakan dua unsur 

efektif dan penting bagi pertumbuhan 

bayi. Alasannya , dua unsur ini 

merupakan unsur yang paling 

berpengaruh dalam pembentukan darah 

dan tulang sumsum. 

2. Ruthab (kurma basah) mencegah 

terjadi pendarahan bagi perempuan-

perempuan ketika melahirkan dan 

mempercepat proses pengembalian 

posisi rahim seperti sedia kala sebelum 

waktu hamil yang berikutnya [4]. Hal ini 

karena dalam kurma segar terkandung 

hormon yang menyerupai hormon 

oxytocine yang dapat membantu proses 

kalahiran. 

Hormon oxytocine adalah hormon yang 

salah satu fungsinya membantu ketika 

wanita atau pun hewan betina 

melahirkan dan menyusui. 
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3. Memudahkan persalinan dan 

membantu keselamatan sang ibu dan 

bayinya. [5] 

4. Buah kurma, baik tamr maupun ruthab 

dapat menenangkan sel-sel saraf 

melalui pengaruhnya terhadap kelenjar 

gondok. Oleh karena itu, para dokter 

menganjurkan untuk memberikan 

beberapa buah kurma di pagi hari 

kepada anak-anak dan orang yang lanjut 

usia, agar kondisi kejiwaannya lebih 

baik. 

5. Buah kurma yang direbus dapat 

memperlancar saluran kencing. 

6. Buah kurma Ajwah dapat digunakan 

sebagai alat ruqyah dan mencegah dari 

ganguan jin. 

7. Kurma sangat dianjurkan sebagai 

hidangan untuk berbuka puasa. Ada hal 

yang sudah ditetapkan dalam bidang 

kedokteran bahwa gula dan air 

merupakan zat yang pertama kali 

dibutuhkan orang berpuasa setelah 

melalui masa menahan makan dan 

minum. Berkurangnya glukosa (zat gula) 

pada tubuh dapat mengakibatkan 

penyempitan dada dan gangguan pada 

tulang-tulang. Dilain pihak, berkurangnya 

air dapat melemahkan dan mengurangi 

daya tahan tubuh. Hal ini berbeda 

dengan orang berpuasa yang langsung 

mengisi perutnya dengan makanan dan 

minuman ketika berbuka. Padahal ia 

membutuhkan tiga jam atau lebih agar 

pencernaannya dapat menyerap zat gula 

tersebut. Oleh karena itu, orang yang 

menyantap makanan dan minuman 

ketika berbuka puasa tetap dapat 

merasakan fenomena kelemahan dan 

gangguan-ganguan jasmani akibat 

kekurang zat gula dan air. 

8. Buah kurma dapat mencegah stroke 

9. Buah kurma kaya dengan zat garam 

mineral yang menetralisasi asam, seperti 

Kalsium dan Potasium. Buah kurma 

adalah makanan terbaik untuk 

menetralisasi zat asam yang ada pada 

perut karena meninggalkan sisa yang 

mampu menetralisasi asam setelah 

dikunyah dan dicerna yang timbul akibat 

mengkonsumsi protein seperti ikan dan 

telur. 

10. Buah kurma mengandung vitamin A 

yang baik dimana ia dapat memelihara 

kelembaban dan kejelian mata, 

menguatkan penglihatan, pertumbuhan 

tulang, metabolisme lemak, kekebalan 

terhadap infeksi, kesehatan kulit serta 

menenangkan sel-sel saraf. 

11. Kurma adalah buah, makanan, obat, 

minuman sekaligus gula-gula. [6] 

[Disalin dengan sedikit penyesuaian dari 

buku Kupas Tuntas Khasiat Kurma 

Berdasarkan Al-Qur’an Al-Karim, As-
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Sunnah Ash-Shahihah dan Tinjauan 

Medis Modern, Penulis Zaki Rahmawan, 

Pengantar Ustadz Yazid bin Abdul Qadir 

Jawas, Penerbit Media Tarbiyah – 

Bogor, Cetakan Pertama, Dzul Hijjah 

1426H] 

 

14 Manfaat Kurma yang 

Menakjubkan 

 

Manfaat dari kurma diantaranya bebas 

dari masalah konstipasi, gangguan 

pencernaan, masalah jantung, anemia, 

disfungsi seksual, diare, kanker 

abdomen, dan kondisi-kondisi lain. 

Kurma juga sangatlah baik untuk 

menaikkan berat badan. Kurma kaya 

akan vitamin, mineral, dan serat. Buah 

kurma yang lezat ini mengandung 

minyak, kalsium, sulfur, zat besi, 

potassium, fosfor, mangan, tembaga, 

dan magnesium yang bermanfaat bagi 

kesehatan. Beberapa ahli kesehatan 

berkata bahwa mengkonsumsi satu 

buah kurma per hari diperlukan untuk 

pola makan yang seimbang dan sehat. 

Manfaat kesehatan dari kurma telah 

menjadikan buah ini sebagai bahan baku 

terbaik untuk perkembangan otot. 

Orang-orang mengkonsumsi kurma 

dalam berbagai cara; mencampur 

adonan kurma dengan susu, yogurt, 

atau dengan roti dan mentega untuk 

menjadikannya lebih nikmat. Adonan 

kurma bermanfaat bagi orang dewasa 

dan anak-anak, khususnya pada masa 

pemulihan dari cedera atau sakit. 

Berdasarkan survey dari pengobatan 

modern, kurma sudah diakui membantu 

proses pencegahan kanker abdomen. 

Banyak orang Muslim berbuka puasa 

dengan makan kurma dan minum air 

sesuai dengan tradisi agama mereka. 

Berbuka puasa dengan makan kurma 

membantu menghindari makan 

berlebihan setelah puasa berakhir. Saat 

tubuh mulai menyerap nutrisi yang 

terkandung pada kurma, rasa lapar juga 

hilang. Dan juga, sistem syaraf dapat 

terbantu dengan mengkonsumsi kurma, 

karena sistem syaraf memiliki potassium 

dalam jumlah yang tinggi. 
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Kurma adalah salah satu makanan 

manis dan multiguna yang dapat 

meregulasi proses pencernaan. Kurma 

dapat meningkatkan energi dalam waktu 

30 menit bagi yang mengkonsumsinya. 

American Cancer Society 

merekomendasikan asupan serat 20 

hingga 35 gram per hari, yang dapat 

terpenuhi dengan mengkonsumsi kurma. 

Mengkonsumsi 1 buah kurma per hari 

juga dipercaya dapat membantu 

menjaga kesehatan mata anda seumur 

hidup. Kurma dikenal cukup efektif 

melindungi mata dari rabun senja. 

Nilai Nutrisi dari Kurma 

Kurma merupakan sumber beragam 

vitamin dan mineral. Kurma merupakan 

sumber energi, gula, dan serat yang 

baik. Mineral penting seperti kalsium, zat 

besi, fosfor, sodium, potassium, 

magnesium, dan zinc ditemukan pada 

kurma. Kurma juga mengandung vitamin 

seperti thiamin, riboflavin, niacin, folate, 

vitamin A dan vitamin K. 

Manfaat Buah Kurma Untuk Kesehatan 

1. Konstipasi: kurma seringkali 

dikategorikan sebagai makanan pencuci 

perut. Inilah sebabnya mengapa kurma 

sering dikonsumsi oleh orang yang 

menderita konstipasi. Untuk mencapai 

efek pencuci perut yang diinginkan, 

rendamlah kurma dalam air semalam. 

Kemudian, makan kurma yang telah 

direndam sehingga menjadi seperti sirup 

untuk mendapatkan hasil yang optimal. 

Kurma memiliki tingkat serat yang tinggi, 

yang sangat bermanfaat bagi kesehatan 

perut dan memperlancar buang air 

besar, sehingga dapat menyembuhkan 

gejala konstipasi. 

2. Kesehatan dan Kekuatan Tulang: 

kandungan mineral yang sangat tiggi 

pada buah kurma menjadikannya 

makanan super untuk memperkuat 

tulang dan melawan penyakit seperti 

osteoporosis. Kurma mengandung 

selenium, mangan, tembaga, dan 

magnesium; seluruhnya merupakan 

komponen dari pertumbuhan dan 

kekuatan tulang, khususnya bagi orang-

orang yang mulai menua dan tulang 

mereka mulai melemah. Jadi makanlah 

kurma dan rasakan manfaatnya pada 

tulang anda. 

3. Gangguan Usus: kandungan nikotin 

pada kurma dianggap bermanfaat dalam 

menyembuhkan berbagai macam 

gangguan usus. Konsumsi buah kurma 

secara rutin membantu menghambat 

pertumbuhan organisme patologis dan 

membantu menstimulasi bakteri yang 

bermanfaat bagi tubuh pada usus. Untuk 

masalah pencernaan, kurma 

mengandung serat yang larut dan tidak 

larut, serta asam amino yang 
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bermanfaat untuk menstimulasi 

pencernaan makanan dan membuat 

pencernaan lebih efisien, yang berarti 

lebih banyak nutrisi akan diserap oleh 

sistem pencernaan dan memasuki tubuh 

untuk penggunaan yang benar. 

4. Anemia: kurma memiliki kandungan 

mineral yang sangat tinggi, yang 

bermanfaat untuk bermacam kondisi 

kesehatan, namun kandungan zat besi 

yang tinggi pada kurma menjadikannya 

suplemen diet bagi mereka yang 

menderita anemia. Kandungan tinggi zat 

besi menyeimbangkan kekurangan zat 

besi pada pasien anemia, meningkatkan 

energi dan tenaga, dan disaat yang 

bersamaan mengurangi rasa lelah dan 

lesu. 

5. Alergi: salah satu aspek paling 

menarik dari buah kurma adalah 

kandungan sulfur organik yang 

dimilikinya. Elemen ini bukanlah elemen 

umum yang bisa ditemukan pada 

makanan, namun memiliki manfaat 

kesehatan yang bermanfaat, termasuk 

mengurangi reaksi alergi dan alergi 

musiman. Menurut penelitian di tahun 

2002, kandungan sulfur organic dapat 

memiliki dampak positif pada penderita 

SAR (Seasonal Allergic Rhinitis), yang 

mempengaruhi 23 juta penduduk 

Amerika Serikat. Kurma merupakan cara 

yang sangat baik untuk mengurangi efek 

yang muncul akibat alergi musiman 

dikarenakan kontribusi sulfur yang 

berasal dari kurma. 

6. Menaikkan Berat Badan: kurma 

perlu diikutsertakan ke dalam pola 

makan sehat. Kurma mengandung gula, 

protein, dan vitamin penting lainnya. Jika 

kurma dikonsumsi bersama dengan 

adonan mentimun, anda bisa 

menjaga berat badan anda tetap normal, 

seimbang, dan tidak terlalu kurus. Satu 

kilogram kurma mengandung kurang 

lebih 3.000 kalori, dan kalori pada kurma 

cukup untuk memenuhi kebutuhan 

harian tubuh manusia. Tentu saja anda 

perlu mengkonsumsi makanan lain 

selain kurma. Jika anda memiliki tubuh 

kurus dan ingin meningkatkan berat 

badan anda, atau jika anda ingin 

mengolah otot tubuh anda untuk 

membuat seorang wanita terkesan, atau 

tubuh anda menjadi lemah karena 

masalah medis yang serius – maka anda 

perlu mengkonsumsi kurma! 

7. Meningkatkan Energi: kurma 

memiliki kandungan gula alami yang 

tinggi seperti glukosa, fruktosa, dan 

sukrosa. Oleh sebab itu, kurma 

merupakan camilan yang sangat baik 

jika anda memerlukan tambahan energi 

dengan cepat. Banyak orang di dunia 

mengkonsumsi buah kurma sebagai 

camilan sore saat mereka merasa 

ngantuk dan letih. 
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8. Kesehatan Sistem Syaraf: 

kandungan vitamin pada kurma 

menjadikan kurma ideal untuk 

meningkatkan kesehatan dan fungsi 

sistem syaraf. Potassium adalah salah 

satu bahan utama dalam 

mempromosikan sistem syaraf yang 

sehat dan responsif, serta meningkatkan 

kecepatan dan kesiagaan aktivitas otak. 

Oleh sebab itu, kurma merupakan 

sumber makanan yang baik bagi orang-

orang yang menua dan daya sistem 

syaraf mereka menurun, juga bagi 

orang-orang yang ingin menjaga 

ketajaman pikiran mereka. 

9. Kesehatan Jantung: kurma cukup 

membantu dalam menjagakesehatan 

jantung. Jika kurma direndam semalam, 

ditumbuk pada pagi hari, lalu dimakan, 

kurma akan menunjukkan dampak positif 

pada jantung yang lemah. Kurma juga 

merupakan sumber potassium yang 

kaya, dimana penelitian telah 

menunjukkan bahwa potassium 

mengurangi risiko terkena stroke dan 

penyakit lain yang berhubungan dengan 

jantung. Lebih lanjut, mengkonsumsi 

kurma disarankan sebagai cara yang 

menyehatkan dan lezat untuk 

mengurangi tingkat kolesterol LDL dalam 

tubuh, yang merupakan faktor utama 

penyebab serangan jantung, penyakit 

jantung, dan stroke. Oleh sebab itu, jika 

dikonsumsi 2 kali seminggi, buah kurma 

dapat menjaga kesehatan jantung 

secara signifikan. 

10. Masalah Seksual: penelitian 

menunjukkan bahwa kurma bermanfaat 

untuk meningkatkan stamina seksual. 

Rendam kurma dalam susu kambing 

murni semalam, lalu giling dicampur 

dengan serbuk kapulaga dan madu. 

Campuran ini menjadi tonik yang sangat 

bermanfaat untuk meningkatkan daya 

tahan seksual dan mengurangi sterilitas 

yang disebabkan oleh gangguan 

seksual. Penelitian ilmiah yang dilakukan 

pada kurma disebabkan oleh pemakaian 

tradisional kurma yang akhirnya memicu 

penelitian formal. Pada tahun 2006, 

Bahmanpour meneliti efek daun palem 

dan minyak palem terhadap fungsi 

seksual dan menemukan bahwa 

kandungan tinggi estradiol dan flavonoid 

dari kurma adalah hal yang 

meningkatkan jumlah sperma dan 

kesuburan, juga membantu 

mengingkatkan ukuran dan berat testis. 

Jadi jika anda ingin menjadi lebih 

maskulin; makanlah kurma karena 

kurma merupakan obat seksual alami. 

11. Rabun Senja: manfaat dari kurma 

sangatlah banyak, dan seringkali 

digunakan untuk mengobati kondisi yang 

mempengaruhi telinga, hidung, dan 

tenggorokan. Jika daun dari palem 

kurma ditumbuk dan dioleskan di sekitar 

mata, atau ketika kurma dimakan, 
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terbukti kurma dapat mengurangi 

frekuensi rabun senja, dan solusi ini 

seringkali digunakan di daerah 

pedesaan dimana kurma ditanam untuk 

digunakan sebagai pengobatan 

alternatif. 

12. Mengatasi Mabuk: kurma sering 

digunakan sebagai obat untuk 

mengatasi mabuk karena alkohol. Kurma 

memberikan kelegaan dalam waktu yang 

cepat dan menyadarkan anda jika anda 

telah mengkonsumsi alkohol dalam 

jumlah yang sangat banyak. Kurma juga 

bisa digunakan pada keesokan harinya 

untuk mencegah rasa pening akibat 

mabuk. Untuk mendapatkan hasil 

maksimal, pijat dan rendam buah kurma 

semalam. 

13. Diare: kurma yang ranum 

mengandung potassium, yang dikenal 

efektif untuk mengendalikan diare. 

Kurma juga mudah ditelan, yang 

membantu meringankan diare kronis. 

Serat terlarut pada kurma juga dapat 

membantu penyembuhan diare, dengan 

membantu kinerja usus dan 

mempromosikan fungsi sistem 

pembuangan yang normal dan sehat. 

14. Kanker Abdomen: penelitian 

menunjukkan kurma sebagai cara yang 

diakui untuk mengurangi risiko dan 

dampak dari kanker abdomen. Kurma 

bekerja sebagai tonik yang bermanfaat 

bagi seluruh kelompok usia, dan dalam 

beberapa kasus, kurma bekerja lebih 

baik dibandingkan pengobatan 

tradisional, dan alami, sehingga tidak 

memiliki dampak negatif pada tubuh 

manusia. Kurma dapat dicerna dengan 

cepat dan mudah untuk memperoleh 

energi secara cepat. Meskipun kurma 

memiliki kandungan nutrisi yang besar, 

proses pemilihan kurma perlu 

diperhatikan karena permukaan kurma 

sangatlah lengket, yang menyebabkan 

beberapa hal yang tidak diinginkan 

menempel pada kulitnya. Oleh sebab itu, 

anda sebaiknya mengkonsumsi buah 

kurma yang diproses dan dikemas 

dengan benar. Pastikan juga untuk 

mencuci kurma sampai bersih sebelum 

anda memakannya, karena hal ini akan 

membantu membersihkan kotoran yang 

ada pada permukaan kurma. 
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Pertanyaan : 

Apa yang mas firman tulis benar-benar 

membuat saya sadar, begitu juga 

dengan majalah kekuatan sugesti yang 

isinya benar-benar berbeda dengan 

majalah lain. saya tahu kenapa saya 

sekarang bekerja di perusahaan ini. 

Memang dulu saya pernah magang 

disini, dan itu artinya saya yang 

membuatnya kan pak, tetapi yang saya 

tanyakan adalah ketika saya masuk 

daftar karyawan yang harus diuji ulang, 

dan ada kemungkinan saya di 

berhentikan. Apakah itu bukan takdir 

Tuhan pak? 

Endriono, jakarta-0812xxxxx 

Jawaban : 

Terima kasih pak endriono sudah 

membaca tulisan-tulisan saya dan juga 

sudah membaca majalah kekuatan 

sugesti, alhamdulillah dan puji tuhan 

kalau bapak merasa apa yang saya tulis 

di blog dan majalah sugesti memberikan 

bapak kesadaran tentang hidup ya. 

Semua yang terjadi dalam hidup 

seseorang adalah atas kehendaknya 

sendiri, mau itu kejadian yang terlihat 

senang, terlihat sedih. Kejadian yang 

terlihat menguntungkan, atau kejadian 

yang terlihat merugikan. Itu semua pasti 

karena kehendak kita sendiri. 

Ketika bapak sekarang masuk ke 

golongan karyawan yang masuk uji 

ulang, maka pasti itu sudah sesuai 

dengan request bapak sendiri. Pasti ada 

pikiran bapak yang menghendaki hal itu 

terjadi. Banyak orang ketika di AMC baru 

menyadari bahwa memang dirinya yang 

menginginkan kondisi itu terjadi. Pak 

endri,  berhentilah mengatakan takdir 
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Tuhan, menyalahkan Tuhan atas semua 

kejadian. Karena kalau bapak mau 

mengenali Tuhan dengan benar maka 

pasti bapak setuju bahwa Tuhan itu 

Maha Baik. 

Pertanyaan : 

Saya terusik sekaligus penasaran 

tentang majalah mas firman ini, apalagi 

AMC. Kenapa saya terusik, sebab apa 

yang mas fir tulis di blog itu semua 

mengena ke diri saya. Apa yang mas 

firman tulis mengacak ngacak 

pemahaman saya tentang diri. Boleh 

tahu, agama mas apa? 

Oh ya, bagaimana dengan Tuhan yang 

sudah menakdirkan kehidupan manusia 

mas? bukankah itu bertentangan dengan 

AMC yang mengatakan, semua kita 

yang membuatnya? 

Sutikno, jepara-0877xxxxxxx 

Jawaban : 

Terima kasih pak atau mas ini ya, 

sutikno, dari jepara. Terima kasih sudah 

mendownload dan membaca majalah 

sugesti, juga membaca tulisan-tulisan 

saya. Jika bertanya, apa agama saya, 

maka saya jawab Islam. 

Mengenai takdir ya, banyak yang juga 

bertanya ke saya bahkan tidak percaya 

kalau apa yang kita pikirkan itulah yang 

menjadikan di hidup kita. Memang 

dengan tulisan seperti ini belum mampu 

mengupas tuntas, sebab itulah saya 

perlu bertemu dengan anda di kelas 

AMC, dengan begitu saya bisa bertanya 

langsung dan membuktikan ke anda. 

Tuhan sudah mengatakan dalam firman-

Nya "Aku tidak akan mengubah nasib 

seseorang sebelum orang itu 

mengubahnya ". Jadi yang bisa 

mengubah adalah diri orang itu sendiri. 

Bahkan Tuhan pun tidak bisa 

memberikan perubahan dalam diri 

manusia. 

Dalam Islam juga dikatakan bahwa doa 

bisa mengubah takdir, maka 

sesungguhnya Tuhan sudah 

memberikan kebebasan lengkap pada 

diri manusia. 

Coba kalau anda memahami Islam, 

harus utuh ya supaya menemukan 

pemahaman yang be 

Pertanyaan : 

Anak saya katanya uztad diguna-guna 

oleh calon mertuanya supaya suka terus 

dengan pacarnya, sementara saya 

sebagai ibunya tidak setuju, apa yang 

harus saya lakukan? 

ibu di riau 
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Jawaban : 

Terima kasih seorang ibu di riau atas 

pertanyaannya, terima kasih juga sudah 

membaca majalah kekuatan sugesti ini. 

Hmm, diguna-guna sebenarnya itu tidak 

ada, dan tidak akan berpengaruh 

apapun kepada diri seseorang jika 

memang orangnya menolaknya. 

Kalau ibu tidak suka dengan pacar anak 

ibu, cobalah bicara baik-baik dengan 

anak ibu ya, sampaikan kepada dia, apa 

yang ibu tidak sukai dari pacarnya anak 

ibu itu. Sampaikan layaknya seorang ibu 

yang menginginkan kebahagiaan 

dengan anaknya. Ibu bisa menggunakan 

alpha telepati untuk mempercepat 

pengaruh ibu kepada anaknya itu. 
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