
 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

lkisah , suatu sore ada seorang 

pemuda sedang duduk di tepi 

pinggir sungai, pemuda ini 

duduk istirahat setelah bekerja seharian 

menebang pohon untuk dijual kepada 

pengepul kayu. Pemuda ini merasa 

kelelahan karena sudah setahun ini 

pekerjaannya setiap hari adalah 

menebang kayu. Dalam diamnya, 

pemuda ini berbicara sendiri “tidak terasa 

sudah setahun, aku bekerja terus 

menebang kayu, aku mau istirahat dulu 

sejenak dulu sebulan supaya aku tidak 

bosan dengan pekerjaanku ini, setiap hari 

berurusan dengan kayu, sepertinya 

tabunganku sudah cukup untuk istirahat 

sebulan dulu”. Akhirnya pemuda ini 

memutuskan untuk istirahat sebulan dari 

pekerjaannya menebang kayu. Keesokan 

harinya pemuda ini pergi ke warung kopi 

dan bertanyalah bapak penjual kopi 

kepada pemuda ini “lho, kok tumben hari 

ini ngopinya siang, apa tidak bekerja 

menebang kayu?’.  Pemuda ini 

menjawab “istirahat dulu pak, bosan 

kalau menebang terus, mau istirahatkan 

badan dulu”. Bapak penjual kopi ini 

tersenyum lalu berkata “sudah 

seharusnya seperti itu, badan itu harus 

dibawa istirahat bukan melakukan 

pekerjaan yang sama terus menerus, 

sekali istirahatkan badanmu supaya tidak 

sakit. Setahun penuh, istirahatlah 

sebulan untuk mengembalikan 

tenagamu” 

Dari kisah pemuda tadi, kita dapat 

mengambil hikmah bahwa kita juga harus 

mengistirahatkan badan ini yang telah 

setiap hari selama setahun mengerjakan 
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rutinitas. Bagaimana istirahatnya? 

Dengan “puasa”, tahukah anda bahwa 

puasa adalah bentuk mengistirahatkan 

badan,mengistirahatkan lambung yang 

selama setahun selalu anda isi mulai pagi 

sampai malam, mengistirahatkan sistem 

pencernaan yang selama ini melakukan 

kerjanya full terus dari pagi sampai 

malam. Dengan puasa, kita istirahatkan 

sejenak kerja lambung, kerja dari sistem 

pencernaan. Karena puasa adalah 

mengurangi makanan yang masuk ke 

dalam tubuh. Bulan ini, bagi kita yang 

muslim diwajibkan untuk berpuasa, maka 

seharusnya mengurangi makanan yang 

masuk ke tubuh kita. Kita diwajibkan 

makan sahur dini hari, lalu menahan 

makanan masuk sampai waktu berbuka 

yaitu maghrib. Lalu kita teruskan dengan 

shalat maghrib dan tarawih, jadi 

seharusnya dengan aktivitas itu kerja 

lambung dan sistem pencernaan bisa 

berubah, dari yang selama setahun 

selalu diisi makanan, pagi, siang, sore, 

malam, dipenuhi makanan selama 

sebulan ini kita kurangi makanannya. 

Seharusnya seperti itu salah satu makna 

kita berpuasa, untuk mengurangi kerja 

sistem pencernaan yang sudah bekerja 

keras selama setahun ini. 

Tetapi, kenyataannya ketika bulan puasa 

tingkat konsumsi masyarakat bertambah. 

Permintaan terhadap gula meningkat, 

akhirnya gula menjadi mahal. Tingkat 

kesediaan bahan makanan di 

supermarket juga meningkat, artinya 

permintaan semakin banyak. Aneh ya, 

seharusnya permintaan menurun karena 

banyak orang sedang berpuasa. Ada lagi 

pemandangan “luar biasa” yang ada 

hanya di bulan puasa, banyak orang 

berjualan makanan, es manis, dan 

makanan ringan lainnya dipinggir jalan. 

Padahal selama setahun kemarin, semua 

itu tidak ada. Ini menunjukkan bahwa 

ketika bulan puasa justru permintaan 

meningkat. Apa yang salah? 

Kalau ditanya tentang salah, saya sering 

mengatakan bahwa kurang paham saja 

makna puasa. Karena seringkali puasa 

dianggap menahan lapar dan haus lalu 

ketika berbuka harus dibalas dengan 

minum dan makan yang enak-enak, 

kalau biasanya setahun ini jarang makan 

ayam maka ketika berbuka puasa jadi 

makan ayam. Kalau biasanya setahun ini 

jarang minum es campur maka ketika 

berbuka puasa setiap hari selalu ada es 

campur, itu artinya konsumsi gula 

meningkat. Sehingga wajar saja ketika 

ada penelitian dari teman-teman dokter 

justru setelah berpuasa banyak orang 

meningkat kadar gulanya. Hmm, hati-hati 

ya sahabat. 

Cobalah, kita menjalani puasa ini 

memang untuk menjadikan ajang 
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“istirahat”, ajang untu banyak berdiam 

diri, mengurangi aktivitas lambung, 

mengurangi aktivitas sistem pencernaan. 

Tujuannya supaya sistem di tubuh kita 

dapat terkontrol dengan baik, yang 

ujungnya membuat kita sehat. Berpuasa 

bukan hanya bertujuan sehat secara fisik, 

tetapi juga secara psikis. Karena dengan 

berpuasa itu sebenarnya adalah tempat 

untuk melatih mengendalikan diri, tempat 

untuk merenung dan banyak mengenal 

diri. Dalam edisi majalah kekuatan 

sugesti bulan juni ini, team redaksi akan 

banyak mengangkat tentang 

pengendalian diri, tentang berpuasa. 

Meskipun terbitnya majalah kekuatan 

sugesti ini diakhir bulan puasa, tentu 

masih bisa dijadikan pembelajaran dalam 

menjalankan akhir puasa. Dengan 

berpuasa yang benar maka kita menjadi 

pribadi-pribadi yang memahami diri 

dengan sesungguhnya, memahami 

menjadi insan yang sejati. Dalam bahasa 

agamanya adalah menjadi manusia 

bertaqwa.  

Bertaqwa artinya memahami diri dengan 

benar, mengenali diri dengan benar dan 

utuh. Sehingga mengenali siapa 

pencipta-Nya, siapa Tuhan yang Maha 

Baik. Selamat menikmati hari-hari 

terakhir puasa dan selamat memasuki 

hari raya Idul Fitri, pastikan kita semua 

menjadi fitri dan kembali menjadi 

manusia sejati. 

Firman Pratama 
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inggu dan Senin kemarin, 

saya memberikan kelas privat 

AMC ke dua orang yang 

berbeda. "banyak dogma dan doktrin 

agama yang salah kayaknya ini mas 

tentang uang, sugestinya ngaco semua, 

jadinya banyak orang susah. Padahal 

para pemuka agama itu dipercaya oleh 

umatnya, kayaknya perlu belajar AMC ya 

yang ngasih-ngasih ceramah itu mas". 

Saya tidak akan menyebutkan dari 

agama apa, karena yang belajar AMC itu 

lintas agama. Memang tujuan saya 

mendesain AMC adalah untuk semua 

orang, semua orang yang masih merasa 

punya pikiran, kalau sudah tidak punya 

pikiran maka memang tidak perlu belajar 

AMC. Sugesti juga hadir di tempat 

ibadah, pahami uraian selanjutnya.  

Sugesti, adalah sebuah saran, sebuah 

informasi yang masuk ke dalam diri 

seseorang, informasi yang masuk melalui 

mata, melalui telinga. Bisa melalui buku, 

melalui televisi, melalui omongan orang 

dan tentu juga melalui ceramah-ceramah 

di tempat ibadah. Terkadang banyak 

orang sudah "tertipu" dengan baju yang 

digunakan oleh seseorang, "tertipu" 

dengan tampilan luar yang membawa 
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kitab suci, sehingga apapun sugestinya, 

apapun saran yang disampaikan 

langsung diterima begitu saja masuk ke 

dalam diri. Dan tentu sugesti-sugesti itu 

membentuk kenyataan dalam hidup. 

Saya pernah menulis sebuah artikel yang 

judulnya "jangan lihat bajunya tetapi 

perhatikan sugestinya", klik disini 

 

Seringkali saya menemukan pemahaman 

agama yang "kurang benar", 

disampaikan ke masyarakat yang justru 

membuat masyarakat jadi susah dan 

tidak menikmati hidup. Dalam kelas AMC 

sering saya menemukan ungkapan 

seperti tadi diatas, "ini kayaknya yang 

ceramah perlu belajar AMC". Sebuah 

saran, sebuah informasi, isi dari ceramah 

juga sebuah sugesti, yang artinya kita 

harus cerdas dalam menerima isi 

ceramah-ceramah yang tersebar 

disekitar kita. Ingat, dunia kita penuh 

sugesti, sejak kita bangun tidur sampai 

tidur lagi pasti dikelilingi dengan sugesti-

sugesti, maka sebagai pemilik pikiran kita 

harus cerdas dalam memilih sugesti itu. 

Dibutuhkan kesadaran bahwa anda 

memiliki hak untuk memilih sugesti-

sugesti itu. 

Meskipun yang memberi sugesti itu 

menggunakan baju sebagai pemuka 

agama, maka yang kita perhatikan 

seharusnya bukan bajunya tetapi apa 

yang keluar dari mulutnya, apa yang 

disampaikan, alias apa yang sedang 

disugestikan kepada anda. Kalau 

sugestinya mendukung kehidupan anda, 

maka sudah sepantasnya anda terima, 

tetapi kalau sugestinya memperburuk 
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kondisi hidup anda maka sudah 

sepantasnya juga anda tolak. Karena 

hidup seseorang sepenuhnya adalah 

hasil dari kumpulan sugesti-sugesti yang 

sudah diterimanya sejak kecil sampai 

saat ini. Anda mungkin tidak percaya 

dengan pernyataan ini, tetapi begitu anda 

mempelajar AMC maka saya pastikan 

anda setuju dengan pernyataan saya ini, 

dan mulai berhenti menyalahkan nasib, 

menyalahkan takdir, bahkan berhenti 

menyalahkan Tuhan. Karena sudah tidak 

pantas lagi menyalahkan Tuhan atas apa 

yang terjadi dalam hidup kita. Sebab 

memang sepenuhnya hidup seorang itu 

PASTI sesuai dengan sugesti yang ada 

dalam dirinya.  

Maka cerdaslah dalam memilih sugesti 

yang berseliweran disekitar kita, karena 

sugestimu menentukan bagaimana 

kualitas hidupmu, sadarlah..kita pergi ke 

tempat ibadah adalah untuk beribadah 

kepada Tuhan, bukan untuk 

mempersilahkan orang lain mensugesti 

diri kita, bukan juga untuk 

mempersiapkan diri tersugesti oleh 

ceramah-ceramah yang terlihat benar 

dan terlihat baik tetapi justru melemahkan 

anda. Cerdaslah Sahabat. 
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adi..Dalam perjalanan pulang dari 

memberikan kelas privat AMC, 

dimobil saya mendengarkan radio 

yang “kebetulan” mensiarkan 

pengumuman tentang hasil sidang itsbat 

dari departemen agama mengenai 

keputusan tanggal 1 Ramadhan 1437 H, 

yang sudah dipastikan mulai malam ini. 

Artinya besok pagi, senin tanggal 6 juni 

2016, bagi umat   muslim yang beriman 

sudah mulai melaksanakan ibadah 

puasa. Tidak terasa, seperti baru saja 

meninggalkan Ramadhan tahun kemarin, 

seperti baru saja melalui Idul Fitri, ini 

sudah kembali bertemu dengan bulan 

penuh “inspirasi”, bulan penuh “ilmu”. 

Yaitu bulan suci Ramadhan. Apakah 

makna puasa yang wajib kita lakukan di 

bulan ini? apakah hanya menahan lapar 

dan haus saja? Sesungguhnya Ada 

makna “istimewa” dalam ibadah puasa 

Ramadhan itu. 

Saya mencoba mengulas keistimewaan 

puasa Ramadhan dari sisi “AMC”, seperti 

sering saya tulis dan sudah dibuktikan 

oleh teman-teman alumni AMC, bahwa 

AMC adalah satu-satunya metode untuk 

mengenali, mengontrol dan 

memaksimalkan Pikiran. Sedangkan 

pikiran adalah sumber dari “pengontrol” 

diri, pikiran adalah tempatnya sugesti-

sugestu yang saling berperan dalam 

mengontrol diri. Bagaimana sugesti itu 

bekerja di pikiran maka silahkan 

membaca di www.kekuatansugesti.com. 

Menahan lapar dan haus juga menahan 

berhubungan suami istri di siang hari juga 
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bagian dari program pikiran. Ketika kita 

menanamkan perintah kepada pikiran 

kita untuk menahan lapar, untuk tidak 

makan sejak waktu subuh sampai waktu 

maghrib maka secara otomatis pikiran 

kita “mengatur” semua organ ditubuh kita 

untuk menyesuaikan diri supaya tetap 

kuat menjalankan puasa. 

 

Ibadah puasa Ramadhan sebenarnya 

adalah bentuk penerapan “metode AMC” 

untuk membiasakan diri mengontrol 

Pikiran, untuk mengontrol diri, untuk 

menyadarkan kita bahwa diri kita semua, 

saya dan anda sebenarnya diberikan hak 

sebagai “pengatur” oleh Tuhan. Hak 

untuk mengatur diri, hak untuk memimpin 

diri, hak untuk menentukan sendiri 

kualitas hidup kita. Karena itu diistilahkan 

bahwa diri manusia itu adalah “khalifah” 

dan ada hadist dari Rasulullah SAW 

““Kalian semua adalah pemimpin dan 

seluruh kalian akan dimintai pertanggung 

jawaban atas yang dipimpin”. Kita perlu 

menyadari sepenuhnya bawa diri kita 

adalah pemimpin, pemimpin bagi diri kita 

sendiri. Bagaimana kita mau memimpin 

diri jika belum “sadar” bahwa diri kita 

memiliki hak memimpin diri ? 

 

Karena itulah dengan melakukan puasa 

Ramadhan, seharusnya kita 

menumbuhkan kesadaran diri bahwa diri 
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kita pemimpin. 

Bulan Ramadhan 

sebenarnya 

adalah bulan 

“training” bagi 

setiap insan, bagi 

setiap pribadi 

untuk menyadari 

dirinya pemimpin, 

lalu sebagai 

pemimpin 

mampu 

mengendalikan dirinya dengan benar, 

mengendalikan lapar, haus, berkata jelek 

dan berhubungan suami istri. Ketika 

diluar Ramadhan bisa bebas makan dan 

minum kapan saja, maka di bulan ini kita 

sebagai pemimpin diri dilatih untuk 

mengendalikan diri, mengontrol pikiran 

kita supaya patuh kepada kita. 

Sesungguhnya makna “istimewa” 

tersebut jika dipahami dan dilakukan oleh 

setiap muslim yang berpuasa di bulan 

Ramadhan ini, maka tujuan puasa 

pastilah terwujud yaitu sebagai 

pembentuk manusia yang sejati, yaitu 

manusia yang bertakwa. 

Yang biasanya 

malam hari, bisa 

santai, menonton 

tv. Maka di bulan 

ini harus 

dikendalikan, 

diubah menjadai 

shalat tarawih dan 

tadarus Alquran. 

Maka, cobalah 

melewati puasa 

Ramadahan 

tahun ini dengan memahami dan 

menerapkan makna istimewa ini, sebagai 

bulan untuk training untuk melatih 

kesadaran kita sebagai “pemimpin” diri. 

Karena sesungguhnya Tuhan sudah 

memberikan hak penuh kepada diri kita 

sebagai pemimpin dan pengatur dalam 

kehidupan kita. Selamat menjalankan 

ibadah Puasa, sahabat-sahabatku. 

Jadikan bulan Ramadhan ini benar-

benar bulan yang membuat kita 

berubah, membuat kita nantinya 

setelah melewati 30 hari  Ramadhan 

menjadi pribadi-pribadi yang mampu 

menyadari kekuatan diri seutuhnya. 
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ari ini sudah mulai memasuki 

waktunya mudik ya, buat 

kebanyakan kantor baik itu 

swasta maupun negeri hari ini adalah hari 

terakhir untuk bekerja. Karena sepekan 

ke depan sudah memasuki libur lebaran 

idul fitri, sudah menjadi tradisi turun 

menurun dari nenek moyang bangsa 

Indonesia menjelang idul fitri adalah 

MUDIK. jika dilihat dari katanya MUDIK 

mungkin berasal dari Menuju Udik, yaitu 

menuju desa. Sebab banyak masyarakat 

kita yang terpaksa harus merantau jauh 

dari kampung halamannya untuk bekerja, 

belajar, dan membangun keluarga.  

 

Sehingga momen Idul Fitri dianggap pas 

untuk berkumpul kembali dengan 

H 

Hipnosis 

5 Tips Menghindari Kejahatan Hipnotis 

Selama Perjalanan Mudik 
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keluarga di kampung halaman, walaupun 

jauh dari sumatera dibela-belain untuk 

pulang ke jawa daerah boyolali misalnya. 

Tapi itulah uniknya di Indonesia, di 

negara lain kayaknya tidak sedahsyat kita 

deh. 

 

Dengan waktu yang bersamaan terjadi 

pergerakan manusia dari daerah industri 

menuju ke daerah pinggiran, contoh 

mudahnya dari Jakarta menuju Daerah2 

di jawa barat, jawa tengah dan jawa timur.  

 

Pergerakan massal ini, membuat kondisi 

jalanan, terminal dan semua tempat 

publik menjadi ramai. Dengan keramaian 

ini, mengundang sebagian pihak yang 

berniat jelek untuk memanfaatkannya 

demi kepentingan pribadinya. Apalagi 

sudah menjadi rahasia umum bahwa 

ketika masyarakat kembali ke kampung 

halamannya pasti membawa uang 

banyak untuk dibagi-bagikan kepada 

keluarganya di kampung halaman. 

Nah..inilah yang mengundang para 

pelaku kejahatan tergoda untuk 

mendapatkannya. 

 

Salah satu modus yang sering terjadi 

dalam perjalanan mudik adalah “berpura-

pura”, dalam hal ini masyarakat umum 

mengatakan kejahatan hipnotis atau 

gendam atau apalah namanya. Tapi yang 

jelas jika kita analisa lebih cerdas, maka 

modusnya adalah berpura-pura. Berpura-

pura menjadi teman yang sudah lama 

tidak berjumpa, berpura-pura menjadi 

menawarkan bantuan, berpura-pura 

meminjam uang, dan berpura-pura 

lainnya. Hanya tidak ada ya yang 

berpura-pura menjadi kekasih he.he..  

 

Modus berpura-pura ini dapat 

mempengaruhi kita, jika kita dalam 

kondisi FOKUS, KAGET dan BINGUNG 

serta diiming-imingi dengan HARAPAN.  

 

Untuk menghindari itu, maka anda dapat 

menerapkan LIMA TIPS berikut ini 

selama anda melakukan perjalanan 

mudik, diterapkan lho ya bukan hanya 

dibaca saja. 

PERTAMA, hindari membawa barang 

yang mencolok kecuali anda membawa 

kendaraan mobil. Misalnya anda pergi 

mudik dengan perhiasan yang mencolok 

seperti toko mas berjalan, nah tentu saja 

ini mengundang orang untuk melirik kan? 
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Iya kalau melirik saja, tapi jika meliriknya 

ingin memiliki bisa bahaya kan. Contoh 

lainnya adalah anda membawa 

handphone sampai lima biji, dan anda 

gunakan ketika menunggu kendaraan 

umum di terminal atau stasiun, ini juga 

mengundang lho? lebih baik yang empat 

disimpan saja, maksimalkan yang satu 

handphone. 

 

KEDUA, hindari untuk bertanya kepada 

orang yang tidak anda kenal, lebih baik 

langsung ke petugas. Ingat, kondisi 

BINGUNG bisa menyebabkan anda 

mudah terpengaruh dengan modus 

berpura-pura. Jadi janganlah 

menunjukkan anda bingung ke orang 

yang bukan petugas, sebab kebingungan 

anda menjadikan pintu masuk kejahatan 

hipnotis ini. Jadi cerdaslah saat mudik ya, 

tanyakan saja kepada petugas 

berseragam yang ada di POSKO. 

 

KETIGA, bawalah bahan bacaan seperti 

buku atau majalah, tujuannya agar anda 

tidak terbawa untuk melamun atau duduk 

dengan berdiam saja tanpa aktivitas. 

Sebab saat anda melamun, maka ketika 

ada seseorang yang datang dengan 

modus berpura-pura  menjadi teman 

lama anda, spontan anda akan 

mengiyakannya. Disinilah bahayanya, 

maka orang itu bisa meminta apa saja 

barang yang anda bawa. Hindari 

melamun, dengan membaca, 

mendengarkan musik atau mengaji..:) 

 

KEEMPAT, buang rasa empati anda 

dijalan, hal ini perlu anda lakukan sebab 

banyak modus kejahatan hipnotis dengan 
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memanfaatkan rasa belas kasihan 

manusia, berpura-pura kecelakaan, 

berpura-pura kehilangan anak, berpura-

pura lainnya yang mengetuk rasa 

kemanusiaan anda, padahal dia hanya 

berpura-pura. Jadi jika ingin 

menyumbang, sumbanglah masjid dan 

panti asuhan, selama diperjalanan buang 

dulu rasa empati anda ya. 

 

KELIMA, jika anda termasuk golongan 

orang yang mudah dikagetkan, maka 

ajaklah teman untuk menemani anda 

mudik, atau pilihlah acara mudik 

bersama. Sebab jika anda termasuk 

golongan orang yang mudah dikagetkan, 

maka kondisi ini menjadi incaran para 

pelaku kejahatan hipnotis, anda adalah 

target empuk mereka, ajaklah teman 

untuk menemani anda ya. Temannya 

yang normal. buka teman yang sama-

sama mudah kaget, he.he.. 

 

Kelima tips diatas semoga membantu 

anda yang mau mudik ke kampung 

halaman dengan aman, nyaman dan 

selamat. Yang terpenting selain tips 

diatas adalah berdoalah ketika diawal 

keberangkatan, mintalah perlindungan 

dari ALLAH dari segala kejahatan 

makhluknya dan niatkan dalam diri 

bahwa “saya pergi mudik dengan niat 

yang baik, maka pasti diberikan kebaikan 

dalam perjalanan ini” 

Selamat menikmati perjalanan mudik 

anda, sampaikan salam saya kepada 

keluarga anda dan berbagilah tips ini 

kepada teman-teman anda yang juga 

melakukan perjalanan mudik agar 

semakin banyak orang yang terbantu dan 

aman dalam perjalanannya. 
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ekarang saya akan mencoba 

mengurai masalah “mitos” yang 

berkaitan dengan telepati di 

Indonesia. Mitos jika kita coba cari makna 

sebenarnya adalah anggapan 

masyarakat terhadap suatu istilah dan 

pasti dikaitkan dengan kekuatan mistis. 

Mari kita mulai memahami telepati 

dengan menyimak pertanyaan-

pertanyaan yang sering dilontarkan 

masyarakat awam kepada saya 

mengenai Telepati. 

 

1. Apa sih mas (alpha) Telepati itu ? 

 

Telepati seperti yang sudah 

dibahas diawal bagian ini adalah suatu 

kondisi dimana tanpa disengaja atau 

disengaja terjadi proses pengiriman 

perasaan kepada orang lain baik itu jarak 

dekat maupun jarak jauh dengan 

menggunakan media transmisi 

gelombang otak sehingga membuat 

“target” menjadi memikirkan “pengirim” 

dan berdampak pada perubahan perilaku 

disisi “target”. Wah keren juga nih definisi 

saya tentang Telepati he.he..dengan 

pengertian telepati versi saya maka dapat 

lebih jelas bahwa Telepati bisa bekerja di 

setiap orang tanpa memerlukan keahliah 

khusus, bahkan saya sering mengatakan 

kepada mereka yang ingin ikut kelas 

pelatihan Alpha Mind Control bahwa 

syaratnya adalah “kita masih bisa 

bernafas”. Of course, jika kita sudah tidak 

bernafas bagaimana kita bisa memulai 

workshopnya, benar kan? 

 

Ketika proses Telepati terjadi 

maka kondisi pikiran kita sedang berada 

dalam alpha-state, kondisi dimana pikiran 

bawah sadar lebih dominan bekerjanya 

dibandingkan dengan pikiran sadar 

(penjelasan lengkap tentang gelombang 

otak dapat dibaca di bab tersendiri dalam 

buku ini) sehingga kita merasa santai, 

relaks bahkan “mendekati” melamun 

sambil memikirkan orang yang kita 

rindukan sambil tersenyum mengingat 

saat-saat bahagia bersama target. Hal ini 

jika yang kita pikirkan dalam alpha-state 

adalah target yang kita sukai sehingga 

perasaan yang muncul adalah bahagia, 

tetapi jika target yang dipikirkan adalah 

S 
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orang yang kita benci maka yang muncul 

adalah kemarahan, bahkan semakin 

mengingat wajahnya yang ada malah 

marah yang menjadi-jadi. 

 

Alpha-state adalah kondisi yang 

menyenangkan dan sekaligus 

menyedihkan tergantung memori apa 

yang akan kita re-call. Dalam kondisi ini, 

pikiran bawah sadar lebih terbuka 

sehingga mudah untuk melakukan 

visualisasi memori dan merasakan 

sensasi tersendiri, pada latihan 

sebelumnya saya tanpa kita sadari sudah 

membuat kita untuk merasakan alpha-

state untuk me-recall kembali nama 

orang yang membuat kita memiliki 

perasaan spesial baik itu positif maupun 

negatif. Saat itulah sebenarnya kita 

sedang mengatur frekuensi otak bekerja 

pada Alpha-state, sehingga sudah siap 

untuk melakukan koneksi kepada 

“target”. Dari penjelasan ini tentu kita 

dapat mengambil kesimpulan mengapa 

saya membuat metode dengan nama 

“ALPHA TELEPATI” dan ‘ALPHA MIND 

CONTROL”.  

 

Dalam konteks telepati, saya 

menggunakan istilah “target” kepada 

orang yang ingin kita kirimi “pathos” 

karena target saya ibaratkan tidak bisa 

menolak terhadap pesan yang 

dikirimkan. Bukankah handphone kita 

tidak bisa menolak untuk menerima 

pesan dari siapapun selama pengirim 

mengetahui nomor handphone kita 

bukan? Kecuali kita melakukan 

pengaturan “black list” untuk 

pengamanan sehingga tidak semua 

pesan bisa diterima. Dalam workshop 

Alpha Mind Control (AMC) akan dibahas 

lebih dalam teknik “black list” atau saya 

sebut “filtering telepati” sehingga kita 

dapat memastikan bahwa pikiran kita 

terlindungi dari pesan-pesan telepati 

yang berbahaya. 

 

2. Apakah (alpha) Telepati ini sama 

dengan Ilmu Pelet mas? 

 

Pertanyaan ini paling banyak 

masuk ke inbox account facebook saya, 

apakah Pelet dan Alpha Telepati sama? 

Saya sedikit tersenyum membahas ini, 

mengapa? Jelas saja dari tulisan saja 

sudah berbeda P.E.L.E.T dan 

T.E.L.E.P.A.T.I pasti secara arti juga 

berbeda, benar kan? Perbedaan arti 

berdasarkan dari informasi yang sudah 

diterima dan masuk kedalam memori 

pikiran bawah sadar kita, jika dari kecil 

kita sudah mendengar istilah PELET 

adalah ilmu mistis untuk membuat lawan 

jenis atau orang yang disukai lebih 

menyukai kita. Prosesnya melalui doa 

dari pemuka agama, asapnya dukun, 
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rajah yang disimpan didompet, air putih 

yang dibasuh dimuka. 

 

Jika pengertian itu yang diterima, 

maka persepsi tentang PELET menjadi 

konotasi negatif kan? Karena 

menganggap hal itu terjadi menggunakan 

perantara jin, padahal kalau kita datang 

ke dukun mereka menggunakan asap 

kemenyan bukan jin kan? He.he..jadi 

perantara PELET itu menggunakan asap 

hasil pembakaran, itu yang nampak mata 

kan? Apakah saat kita meminta tolong ke 

dukun, menyebut nama atau membawa 

foto dari target? Pasti dong, apa 

tujuannya agar dukun itu tahu pasti siapa 

targetnya bisa dipikirkan dan 

divisualisasikan untuk dikirimkan pesan 

agar menjadi sayang kepada pengorder 

pelet. Eits..sebentar, jika dukun itu 

memikirkan dan 

membayangkan(visualisasi) dari foto 

yang dibawa berarti sebenarnya yang 

bekerja adalah pikirannya otomatis 

gelombang otaknya (brainwave) bekerja 

di frekuensi alpha, coba kita perhatikan 

kondisi dukun ini berada dalam keadaan 

fokus rileks sambil santai bahkan minun 

kopi lalu dia memejamkan mata dan 

membakar kemenyannya. Artinya, dukun 

ini berada dalam alpha state, kalau begitu 

yang terjadi adalah proses Telepati dong, 

bukan melalui perantara jin atau asap? 

 

Lalu setelah selesai melakukan 

“ritual” nya, dukun atau spiritualis ini akan 

menyuruh pengorder untuk tetap 

berusaha, biasanya mereka akan berkata 

“sudah saya kerjakan mas/mbak/pak/bu, 

kamu juga harus tetap berdoa agar cepat 

prosesnya dan ini ada air putih kamu 

bawa pulang, lalu minum. Tapi ingat 

sebelum minum, kamu sebut nama target 

sambil mengingat-ingat dia” . Benar kan? 
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Ayo coba diingat-ingat jika kita pernah 

datang ke dukun,orang pinter atau 

spiritualis. Jika belum pernah, cari teman 

yang pernah melakukan proses itu  . 

Lalu ketika proses PELET itu berhasil, 

maka pengorder mengatakan bahwa, 

“wah..dukun itu hebat”, “orang itu sakti” 

karena berhasil membuat target tergila-

gila kepada kita. Tunggu dulu, mari kita 

urai secara jernih ya..ketika kita 

melakukan PELET ,siapa yang memiliki 

perasaan besar kepada target? 

Dukunnya atau diri kita? Dan ketika kita 

mengikuti saran dukun untuk minum air 

putih itu sambil menyebut nama dan 

mengingat target bukankah itu artinya 

kita sedang berada di kondisi Alpha-state 

lalu perasaan suka dan begitu 

menginginkan target menjadi tambah 

besar, benar? Artinya “pathos” kita mulai 

membesar ditambah kepercayaan diri 

meningkat karena sudah ada yang 

membantu untuk melakukan PELET 

kepada target, karena perasaan yang 

begitu besar tentu power dari gelombang 

otak semakin besar maka terkirimlah 

perasaan suka kita ke target, 

hasilnya..tuing..tuing..target mulai 

tumbuh perasaan suka, setiap bertemu 

kita dia semakin suka, kita pun semakin 

perhatian dengan memberikan cinta yang 

tulus. Maka jadilah apa yang kita inginkan 

untuk memiliki target, logis? Sangat logis, 

dan itu bukan karena dukunnya, tapi 

karena diri kita sendiri yang memiliki 

power melalui pikiran kita. 

Bagaimana kesimpulannya? 

Apakah sama PELET dengan TELEPATI, 

setelah memahami ulasan saya tadi 

tentunya kita mulai mengangguk-

anggukkan kepala tapi entah apa artinya 

sambil berkata “owh”. Atau malah 

mengernyitkan dahi, sambil berkata 

dalam hati “kok bisa begitu ya”. Tapi ada 

juga yang merasa menyalahkan diri, 

sambil berkata “ngapain aku ke dukun ya 

waktu itu”. Ayo kita termasuk yang mana 

nih?  Pemahaman seperti ini saya 

dapatkan dari hasil riset sebagai seorang 

praktisi bawah sadar baik itu terhadap 

klien di ruang terapi, alumni pelatihan dan 

terhadap diri sendiri. Ketika saya 

mengajar seseorang peserta kelas 

PLATINUM yang mengaku sebagai 

“ketua dukun jawa barat”, dan 

menjelaskan prosedur alpha telepati 

seperti penjelasan tadi, peserta ini 

langsung senyum sambil geleng-geleng 

kepala dan berkata “kenapa baru 

sekarang saya dapat ilmu seperti ini” 

 

Dia juga mengakui bahwa setiap 

mengerjakan order PELET dari klien-

kliennya pasti meminta mereka untuk 

tetap berdoa, bahkan peserta ini pernah 

tidak melakukan apapun kepada target 

yang diminta klien namun tetap berhasil 

dan klien itu senang. Dalam hati peserta 

KEKUATAN  

 

16 MKS Edisi Juni 2016 



ini bingung, darimana berhasil 

sedangkan dia tidak melakukan apapun. 

Karena itu setelah memahami penjelasan 

saya, langsung dia paham mengapa 

proses PELET itu berhasil. Bahkan dia 

bilang ke saya, “mas..rahasia ini jangan 

diajarkan ke banyak orang lho ya,nanti 

dukun-dukun pada gak laku”. 

Ha..ha..kami pun tertawa lepas, saat itu 

juga saya memasukkan “sugesti” kepada 

peserta ini, “bapak..kalau ada klien lagi 

yang minta tolong 

maka bapak 

ingatkan bahwa diri 

klien itu yang 

membuat berhasil 

dengan bantuan 

Tuhan”. Dengan 

manggut-manggut, 

peserta ini 

mengatakan Siip 

mas. 

 

3. Apakah (alpha) Telepati 

berbahaya? 

 

Istilah “berbahaya” itu apa ya, 

apakah yang mengarah kepada 

kematian, atau membuat celaka ya? 

Ketika bertanya masalah berbahaya atau 

tidak untuk Telepati maka saya akan 

mengilustrasikan dengan kisah seorang 

anak kecil yang tewas dalam mobil ber-

AC. Ketika seorang bapak mengajak 

anak kecilnya berbelanja ke sebuah 

supermarket, ditinggalah si anak didalam 

mobil sendirian dengan posisi AC tetap 

menyala, pikir bapaknya agar hawa mobil 

tetap sejuk, toh dia belanja sebentar saja. 

Tapi ketika masuk ke toko, bapak ini 

mulai melirik barang-barang elektronik, 

saking asiknya memilih barang elektronik 

karena memang hobinya maka dia lupa 

sudah meninggalkan anaknya dalam 

mobil, satu jam berlalu dalam keasyikan 

memilih barang 

maka bapak ini 

teringat anaknya 

dalam mobil. Sambil 

bergegas ke area 

parkir, dilihatlah 

anaknya sudah 

dalam keadaan 

lemas tanpa nyawa 

dalam mobil ber-AC. 

 

Pertanyaan 

saya, apakah lalu kita memuat 

generalisasi bahwa AC itu berbahaya? 

Tidak kan, tergantung bagaimana kita 

menggunakan secara benar AC tersebut, 

buktinya kalau mobil sedang berjalan dan 

AC nyala maka semua baik-baik saja. 

Begitu juga dengan Telepati dalam hal ini 

metode saya ALPHA TELEPATI, jika kita 

menggunakan dengan tepat untuk 

meningkatkan potensi diri maka Telepati 

sangat menguntungkan tanpa bahaya 
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sedikitpun. Lagipula berada di kondisi 

alpha state, sangatlah menguntungkan 

karena pikiran bawah sadar secara 

otomatis juga bekerja sehingga kita lebih 

mudah dalam melakukan proses input 

sugesti positif ke dalam diri.  

 

Telepati dapat menjadi bahaya, 

adalah ketika kita memikirkan target 

dengan perasaan yang benci atau marah 

lalu mengatakan hal jelek kepada target 

melalui gelombang otak kita maka itu 

yang terjadi pada diri target. Itu yang akan 

terjadi dampak negatif kepada diri target 

dan diri kita sebagai pengirim. Lho kok 

bisa diri pengirim juga kena dampak? 

Tentunya juga akan terkena dampaknya, 

bukankah yang kita kirimkan adalah 

gelombang dan sifat-sifat gelombang 

yang dapat “memantul” bekerja disini. 

Jika kita mengirimkan pesan negatif 

kepada target, maka hanya menunggu 

waktu gelombang negatif itu kembali 

kepada pengirimnya. Maka dari itu, saya 

menyarankan kepada peserta workshop 

AMC (Alpha Mind Control) jika merasa 

disakiti oleh orang lain siapapun 

orangnya, maka hindari untuk 

mengucapkan hal jelek kepada orang itu, 

karena yang akan kembali ke diri kita 

adalah kejelakan. Jauh lebih bermanfaat 

bila kita mendoakan kebaikan untuk 

orang yang sudah menyakiti kita, agar 

yang memantul kembali ke diri kita adalah 

kebaikan. 

 

Ingat bahwa, gelombang memiliki 

sifat mudah bergabung dengan yang se-

fase. Artinya gelombang positif akan 

mudah menarik hal-hal yang positif 

sedangkan gelombang negatif juga 

menarik hal-hal negatif. Menarik bukan? 

Mempelajari gelombang otak membuat 

kita memahami bagaimana Law of 

Attraction bekerja, masih menganggap 

(alpha) Telepati berbahaya?  
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asa marah adalah salah satu 

“senjata” yang sudah Tuhan 

berikan kepada kita, bahkan 

saya bisa katakan sudah menjadi fitrah 

manusia memiliki rasa marah itu, kalau 

tidak memiliki rasa marah maka itu bukan 

manusia. Rasa Marah seringkali 

dikonotasikan sebagai sesuatu yang 

negatif dan jelek di persepsi kita. Apalagi 

jika di televisi, rasa marah sering 

divisualisasikan dengan wajah yang 

merah lalu ada tanduk seperti setan, ya 

kan? he.he.. Sehingga terkesan begitu 

seram, jadi marah seolah-olah masalah 

besar. Dan kita menjadi kurang percaya 

diri begitu dikatakan orang yang suka 

marah. Betul kan? 

Apa Penyebab terjadinya rasa Marah ? 

Coba anda ingat-ingat lagi, kapan 

terakhir kali anda marah, marah dalam 

arti anda sampai mengeluarkan ucapan 

membentak kepada orang lain, kalau 

anda masih sekedar perasaan sebel, 

atau jengkel maka itu belum masuk 

kategori marah lho. Sebab masih 

tersimpan dalam diri, jadi anda belum 

marah tetapi masih ingin marah , anda 

sekarang harus membedakan mana yang 

marah atau masih ingin marah. Sudah 

teringat kapan anda terakhir kali marah? 

Jika sudah sekarang perhatikan 3 cara 

mudah dari saya untuk mengendalikan 

marah dengan cepat. Ingat ya, marah itu 

wajar sebagai manusia yang perlu 

dilakukan adalah mengendalikan rasa 

marah itu, itu yang terpenting agar kita 

R 

Hipnoterapi KEKUATAN  

 

19 MKS Edisi Juni 2016 



bisa marah dengan benar di waktu dan 

tempat yang benar. 

Langkah yang pertama adalah : 

Identifikasi penyebab Marah, anda bisa 

mengingat lagi dengan detail apa alasan 

anda harus marah, haruskah marah 

dengan keras atau hanya perlu menegur 

saja. Anda kenali lagi alasan anda marah 

itu apa, jika ada 

skala 1-10 sudah 

pada nilai berapa 

kah penyebab 

marah anda itu. 

Kalau menurut 

anda masih level 

rendah, buat apa 

anda marah kan, 

lebih baik 

menegur dulu. 

Dengan 

melakukan 

identifikasi 

penyebab marah ini, maka kita terbiasa 

untuk berpikir dulu sebelum bertindak. 

Langkah yang kedua adalah : 

Pikirkan diri anda, kenapa saya 

menyuruh anda untuk berpikir tentang diri 

sendiri? sebab ketika anda marah, kita 

sedang marah maka tanpa disadari kita 

sebenarnya sedang tidak memikirkan diri 

sendiri, kita sedang tidak menyayangi diri 

sendiri, kita sedang menyakiti diri sendiri. 

Eits..coba anda renungkan ketika kita 

marah maka yang terjadi adalah 

peredaran darah dengan sangat cepat 

sehingga membuat tekanan darah anda 

menjadi naik maka yang terjadi adalah 

kepala sakit, pusing dan bisa-bisa 

membuat anda menginap di rumah sakit, 

ngeri kan?. Jadi sebelum marah maka 

pikirkan diri anda, kecuali anda sudah 

tidak peduli 

dengan diri anda, 

maka silahkan 

marah..:) 

 

Langkah yang 

ketiga adalah : 

Duduklah ketika 

mau marah, 

ketika anda 

mengalami 

pemicu marah 

apapun itu 

penyebabnya maka cobalah untuk 

duduk, carilah tempat duduk dan 

duduklah, sebab dengan duduk akan 

membuat aliran darah menjadi melambat, 

posisi duduk kan bentuk L bukan lurus 

panjang gitu, sehingga darah menjadi 

lebih lambat jalannya. Dengan duduk 

maka anda bisa memikirkan lagi apakah 

benar harus marah. Perubahan posisi 

dari berdiri ke duduk membuat 

KEKUATAN  

 

20 MKS Edisi Juni 2016 

https://pusathipnoterapi.files.wordpress.com/2013/06/terapi-marah.jpg


perubahan pikiran juga, itulah mengapa 

saya menyuruh duduk, sebab saya 

pernah mencobanya disaat ingin marah 

maka saya pun berubah posisi menjadi 

duduk dan marah saya seakan juga mulai 

mereda. 

 

Nah ketiga cara tadi, merupakan tips 

sederhana bagi anda dalam mengontrol 

marah, karena masalah apapun jika kita 

hadapi dengan marah  maka hasilnya 

pasti negatif, percaya deh. Kalau tidak 

percaya, anda bisa mencoba marah saja 

untuk mengatasi masalah. 

Selamat bersahabat dengan marah dan 

mengontrol diri 

:Firman Pratama: – Your Partner to 

Control Your Mind- 
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rofil dan Biografi Al 

Khawarizmi. Beliau dikenal 

sebagai Penemu Aljabar dan 

Angka Nol. Nama Asli dari Al-Khawarizmi 

ialah Muhammad Ibn Musa al-

khawarizmi. Selain itu beliau dikenali 

sebagai Abu Abdullah Muhammad bin 

Ahmad bin Yusoff. Al-Khawarizmi dikenal 

di Barat sebagai al-Khawarizmi, al-

Cowarizmi, al-Ahawizmi, al-Karismi, al-

Goritmi, al-Gorismi dan beberapa cara 

ejaan lagi. Ia dikenal sebagai penemu 

dari Aljabar dan juga angka nol. Beliau 

dilahirkan di Bukhara.Tahun 780-850M 

adalah zaman kegemilangan al-

Khawarizmi. al-Khawarizmi telah wafat 

antara tahun 220 dan 230M. Ada yang 

mengatakan al-Khawarizmi hidup sekitar 

awal pertengahan abad ke-9M. Sumber 

lain menegaskan beliau hidup di 

Khawarism, Usbekistan pada tahun 

194H/780M dan meninggal tahun 

266H/850M di Baghdad. 

 

Dalam pendidikan telah dibuktikan 

bahawa al-Khawarizmi adalah seorang 

tokoh Islam yang berpengetahuan luas. 

Pengetahuan dan keahliannya bukan 

hanya dalam bidang syariat tapi di dalam 

bidang falsafah, logika, aritmatika, 

geometri, musik, ilmu hitung, sejarah 

Islam dan kimia. 

 

Al-Khawarizmi sebagai guru aljabar di 

Eropa 

Beliau telah menciptakan pemakaian 

P 
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Secans dan Tangen dalam penyelidikan 

trigonometri dan astronomi. Dalam usia 

muda beliau bekerja di bawah 

pemerintahan Khalifah al-Ma’mun, 

bekerja di Bayt al-Hikmah di Baghdad. 

Beliau bekerja dalam sebuah observatory 

yaitu tempat belajar matematika dan 

astronomi. Al-Khawarizmi juga dipercaya 

untuk memimpin perpustakaan khalifah. 

Beliau pernah memperkenalkan angka-

angka India dan cara-cara perhitungan 

India pada dunia Islam. Beliau juga 

merupakan seorang penulis Ensiklopedia 

dalam berbagai disiplin. Al-Khawarizmi 

adalah seorang tokoh yang pertama kali 

memperkenalkan aljabar dan hisab. 

Banyak lagi ilmu pengetahuan yang 

beliau pelajari dalam bidang matematika 

dan menghasilkan konsep-konsep 

matematika yang begitu populer yang 

masih digunakan sampai sekarang. 

 

Banyak lagi konsep dalam matematika 

yang telah diperkenalkan al-khawarizmi . 

Bidang astronomi juga membuat al-

Khawarizmi terkenal. Astronomi dapat 

diartikan sebagai ilmu falaq 

[pengetahuan tentang 

Advertisement 

bintang-bintang yang melibatkan kajian 

tentang kedudukan, pergerakan, dan 

pemikiran serta tafsiran yang berkaitan 

dengan bintang. 

 

Pribadi al-Khawarizmi 

Kepribadian al-Khawarizmi telah diakui 

oleh orang Islam maupun dunia Barat. Ini 

dapat dibuktikan bahawa G.Sarton 

mengatakan bahwa“pencapaian-

pencapaian yang tertinggi telah diperoleh 

oleh orang-orang Timur….” Dalam hal ini 

Al-Khawarizmi. Tokoh lain, Wiedmann 

berkata…." al-Khawarizmi mempunyai 

kepribadian yang teguh dan seorang 

yang mengabdikan hidupnya untuk dunia 

sains". 

 

Beberapa cabang ilmu dalam Matematika 

yang diperkenalkan oleh al-Khawarizmi 

seperti: geometri, aljabar, aritmatika dan 

lain-lain. Geometri merupakan cabang 

kedua dalam matematika. Isi kandungan 

yang diperbincangkan dalam cabang 

kedua ini ialah asal-usul geometri dan 

rujukan utamanya ialah Kitab al-

Ustugusat[The Elements] hasil karya 

Euklid : geometri dari segi bahasa berasal 

daripada perkataan yunani iaitu ‘geo’ 

yang berarti bumi dan ‘metri’ berarti 

pengukuran. Dari segi ilmu, geometri 

adalah ilmu yang mengkaji hal yang 

berhubungan dengan magnitud dan sifat-

sifat ruang. Geometri ini dipelajari sejak 

zaman firaun [2000SM]. Kemudian 

Thales Miletus memperkenalkan 

geometri Mesir kepada Yunani sebagai 

satu sains dalam kurun abad ke 6 SM. 
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Seterusnya sarjana Islam telah 

menyempurnakan kaidah pendidikan 

sains ini terutama pada abad ke9M. 

 

Algebra/aljabar merupakan nadi 

matematika. Karya Al-Khawarizmi telah 

diterjemahkan oleh Gerhard of Gremano 

dan Robert of Chaster ke dalam bahasa 

Eropa pada abad ke-12. sebelum 

munculnya karya yang berjudul ‘Hisab al-

Jibra wa al Muqabalah yang ditulis oleh 

al-Khawarizmi pada tahun 820M. 

Sebelum ini tak ada istilah aljabar. 

 

PERANAN DAN SUMBANGAN AL-

KHAWARIZMI 

Sumbangsihnya dalam bentuk hasil 

karya diantaranya ialah : 

 

 Al-Jabr wa’l Muqabalah : beliau 

telah mencipta pemakaian secans dan 

tangens dalam penyelidikan trigonometri 

dan astronomi. 

 Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah : 

Beliau telah mengajukan contoh-contoh 

persoalan matematika dan 

mengemukakan 800 buah masalah yang 

sebagian besar merupakan persoalan 

yang dikemukakan oleh Neo. Babylian 

dalam bentuk dugaan yang telah 

dibuktikan kebenarannya oleh al-

Khawarizmi. 

 Sistem Nomor : Beliau telah 

memperkenalkan konsep sifat dan ia 

penting dalam sistem Nomor pada zaman 

sekarang. Karyanya yang satu ini 

memuat Cos, Sin dan Tan dalam 

penyelesaian persamaan trigonometri , 

teorema segitiga sama kaki dan 

perhitungan luas segitiga, segi empat dan 

lingkaran dalam geometri. 

 

Muhammad bin Musa al-Khawarizmi lahir 

pada tahun 780 M di bagian Barat kota 

Bagdad. Selain itu beliau dikenali 

sebagai Abu Abdullah Muhammad bin 

Ahmad bin Yusoff. Al-Khawarizmi dikenal 

di Barat sebagai al-Khawarizmi, al-

Cowarizmi, al-Ahawizmi, al-Karismi, al-

Goritmi, al-Gorismi dan beberapa cara 

ejaan lagi. 

            Al-Khawarizmi hidup di zaman 

berkembang pesatnya ilmu pengetahuan 

dan ekonomi. Kota Baghdad pada waktu 

itu merupakan sebuah kota besar yang 

sangat penting dan menjadi salah satu 

pusat peradaban, di samping ia juga 

menjadi tempat bertemunya para 

pedagang antara wilayah timur dan barat 

kekuasaan Islam. 

 Ayahnya, Musa bin Syakir adalah 

seorang pegawai Khalifat al-Ma’mun. Al-

Khawarizmi diperkirakan hidup di 

pinggiran Baghdad pada masa Khalifah 
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al-Ma’mun (813-833 M) zaman dinasti 

Abbasiyyah. Khalifah al-Ma’mun menjadi 

sahabat karibnya. Dia menjadikan al-

Khawarizmi sebagai anggota Bait al-

Khikmah (Wisma Kearifan) di Baghdad . 

Sebuah lembaga penelitian ilmu 

pengetahuan yang didirikan oleh Khalifah 

Harun ar-Rasyid. 

Bait al-Khikmah memiliki berbagai 

keunggulan yang masyhur di dunia Islam. 

Kesuksesan al-Khawarizmi dalam bidang 

Astronomi dan Aljabar didedikasikan 

kepada Khalifah al-Ma’mun. Sementara 

Khalifah al-Ma’mun sendiri banyak 

memberikan penghargaan kepada al-

Khawarizmi. 

Dengan Ilmu Astronomi, al-Khawarizmi 

mengungkap ramalan tentang waktu 

Nabi Muhammad SAW dilahirkan secara 

cermat. Dia juga tercatat sebagai salah 

seorang astronom yang ikut membuat 

peta dunia atas permintaan Khalifah al-

Ma’mun. Peta dunia tersebut kemudian 

dikenal dengan nama Peta Ptolemy. 

 

Karya intelektual al-Khawarizmi tentang 

Aritmetika dan Aljabar menjadi sumber 

acuan Ilmu Matematika di belahan Barat 

dan Timur. Penulis sejarah Matematika 

kenamaan, George Sarton, 

mengungkapkan bahwa al-Khawarizmi 

adalah salah seorang Ilmuwan Muslim 

terbesar dan terbaik pada masanya. 

Sarton menggolongkan bahwa periode 

antara Abad Keempat sampai Kelima 

sebagai Zaman al-Khawarizmi, karena 

dia adalah Ahli Matematika terbesar pada 

masanya. Smith dan Karpinski 

menggambarkan pribadi al-Khawarizmi 

sebagai tokoh terbesar pada masa 

keemasan Baghdad, setelah seorang 

penulis Muslim menggabungkan Ilmu 

Matematika klasik Barat dan Timur, 

mengklasifikasikan dan akhirnya 

membangkitkan kesadaran daratan 

Eropa. 

Pengaruh lain yang berkaitan erat 

dengan Ilmu Matematika adalah suku 

kata algoritm yang dinotasikan sebagai 

prosedur baku dalam menghitung 

sesuatu. Kata ini berasal dari perubahan 

versi al-Khawarizmi ke dalam versi Latin, 

algorismi, algorism dan akhirnya menjadi 

algorithm. 

Tulisannya tentang aritmetika berbahasa 

Arab pertama kali diterjemahkan ke 

dalam bahasa Latin memainkan peran 

penting dalam perkembangan bilangan 

Arab dan sistem bilangan yang 

diterapkan saat ini. Meskipun bukan 

murni sebagai penemunya, tahapan yang 

dilakukan al-Khawarizmi merupakan 

format pengembangan sistem bilangan 

kita saat ini. Hal ini menjelaskan bahwa 

penggunaan sistem bilangan Arab dan 
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notasi penulisan basis sepuluh, yang 

diperkenalkan oleh al-Khawarizmi, dapat 

dikatakan sebagai sebuah revolusi 

perhitungan di Abad Pertengahan bagi 

bangsa Eropa. 

Karya intelektual al-Khawarizmi tentang 

Aritmetika dan Aljabar menjadi sumber 

acuan Ilmu Matematika di belahan Barat 

dan Timur. Penulis sejarah Matematika 

kenamaan, George Sarton, 

mengungkapkan bahwa al-Khawarizmi 

adalah salah seorang Ilmuwan Muslim 

terbesar dan terbaik pada masanya. 

Sarton menggolongkan bahwa periode 

antara Abad Keempat sampai Kelima 

sebagai Zaman al-Khawarizmi, karena 

dia adalah Ahli Matematika terbesar pada 

masanya. Smith dan Karpinski 

menggambarkan pribadi al-Khawarizmi 

sebagai tokoh terbesar pada masa 

keemasan Baghdad, setelah seorang 

penulis Muslim menggabungkan Ilmu 

Matematika klasik Barat dan Timur, 

mengklasifikasikan dan akhirnya 

membangkitkan kesadaran daratan 

Eropa. 

Pengaruh lain yang berkaitan erat 

dengan Ilmu Matematika adalah suku 

kata algoritm yang dinotasikan sebagai 

prosedur baku dalam menghitung 

sesuatu. Kata ini berasal dari perubahan 

versi al-Khawarizmi ke dalam versi Latin, 

algorismi, algorism dan akhirnya menjadi 

algorithm. 

Tulisannya tentang aritmetika berbahasa 

Arab pertama kali diterjemahkan ke 

dalam bahasa Latin memainkan peran 

penting dalam perkembangan bilangan 

Arab dan sistem bilangan yang 

diterapkan saat ini. Meskipun bukan 

murni sebagai penemunya, tahapan yang 

dilakukan al-Khawarizmi merupakan 

format pengembangan sistem bilangan 

kita saat ini. Hal ini menjelaskan bahwa 

penggunaan sistem bilangan Arab dan 

notasi penulisan basis sepuluh, yang 

diperkenalkan oleh al-Khawarizmi, dapat 

dikatakan sebagai sebuah revolusi 

perhitungan di Abad Pertengahan bagi 

bangsa Eropa. 

Penerjemah. 

Khalifah Al-Ma’mun sangat tertarik oleh 

salah seorang pegawainya yang 

kelihatan cerdas dan cekatan. Orang itu 

tidak lain adalah Al-Khawarizmi. 

“Hai anak muda, kemarilah!” kata Al-

Ma’mun.”Ada apa tuan?” jawab Al-

Khawarizmi. “Maukah engkau belajar 

bahasa Sansekerta?” tanya Al-

Ma’mun.”Tentu saja, Tuan,” jawab Al-

Khawarizmi gembira. 
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Pada masa itu, bahasa Sansekerta 

merupakan bahasa yang banyak diminati 

orang untuk dipelajari. Penyebabnya 

bahasa Sansekerta merupakan bahasa 

pengantar dari buku-buku ilmu 

pengetahuan India. 

Atas biaya dari Al-Ma’mun, Al-

Khawarizmi kemudian belajar bahasa 

Sanskerta hingga mahir. Setelah tiu, ia 

diberi tugas untuk 

menerjemahkan 

sebuah buku 

berbahasa 

Sansekerta yang 

berjudul Siddhanta. 

Buku yang 

membahas ilmu 

astronomi ini, 

diterjemahkan Al-

Khawarizmi ke 

dalam bahasa Arab 

dengan sangat baik. 

Pada tahun 830 M, 

Al-Khawarizmi 

mendapat tugas lagi untuk 

menerjemahkan buku geografi karya 

Ptolomeus, seorang ilmuwan Yunani. 

 

Penulis 

Setelah sukses menjadi penerjemah Al-

Khawarizmi mulai menulis buku. Buku 

pertama yang ditulisnya berjudul Suratul 

Ardhi (peta dunia). Dalam bukunya ini, Al-

Khawarizmi membagi bumi menjadi tujuh 

daerah yang disesuaikan dengan 

perubahan iklim. Peta dunia karya Al-

khawarizmi ini dijadikan model oleh ahli-

ahli geografi Barat untuk menggambar 

peta dunia. 

 

Bersama para 

ilmuwan lainnya, Al-

Khawarizmi 

kemudian membuat 

tabel perhitungan 

astronomi yang 

dapat digunakan 

untuk mengukur 

jarak dan 

kedalaman bumi. 

Karyanya ini 

diterima oleh para 

ilmuwan di Yunani, 

India dan Cina. 

Pada tahun 1226, 

tabel ini mulai 

diterjemahkan ke dalam bahasa Latin 

dan menjadi dasar penelitian astronomi. 

 

Al-Khawarizmipun mulai dikenal sebagai 

orang jenius yang mahir dalam berbagai 

bidang ilmu pengetahuan , terutama 

dalam bidang matematika. Tulisan-

tulisan karya ilmuwan Yunani dikoreksi 
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kesalahannya oleh Al-Khawarizmi, 

kemudian dikembangkannya sedemikian 

rupa sehingga menjadi mudah dipahami. 

 

Al-Khawarizmi menulis buku matematika 

yang berjudul Hisab Aljabar wal 

Muqabala. Buku ini berisi tentang 

persamaan linear dan kuadrat. Dalam 

bukunya ini ia menjelaskan cara 

menyederhanakan suatu persamaan 

kuadrat. 

 

Misalnya persamaan: 

x + 5x + 4 = 4 - 2x + 5x³ 

dengan aljabar, persamaan ini menjadi : 

x + 7x + 4 = 4 + 5x³ 

dengan al-muqabala, persamaan ini 

menjadi lebih sederhana: 

x + 7x = 5x³ 

Buku Hisab Aljabar wal Muqabala ini 

kemudian diterjemahkan pada abad ke 

12 ke dalam bahasa Latin. Sampai abad 

ke 16 buku ini digunakan sebagai buku 

pegangan para mahasiswa yang belajar 

matematika di universitas-universitas di 

Eropa. 

 

Riwayat Angka Nol 

Al-Khawarizmi adalah orang pertama 

yang menjelaskan kegunaan angka-

angka, termasuk angka nol. Ia menulis 

buku yang membahas beberapa soal 

hitungan dan asal-usul angka, serta 

sejarah angka-angka yang sedang kita 

gunakan. Melalui Al-Khawarizmilah 

orang-orang Eropa belajar menggunakan 

angka nol untuk memudahkan 

menghitung puluhan, ratusan, ribuan, dst, 

dst.. 

 

Dengan penggunaan angka tersebut 

maka kata Arab Shifr yang artinya nol 

(kosong) diserap ke dalam bahasa 

Perancis menjadi kata chiffre, dalam 

bahasa Jerman menjadi ziffer, dan dalam 

bahasa Inggris menjadi cipher. Bilangan 

nol ditulis bulat dan didalamnya kosong. 

 

Al-Khawarizmi-pun memperkenalkan 

tanda-tanda negatif yang sebelumnya 

tidak dikenal di kalangan ilmuwan Arab. 

Para matematikawan di seluruh dunia 

mengakuinya dan berhutang budi kepada 

Al-Khawarizmi. Ia juga mengarang buku 

sundials (alat-alat petunjuk waktu dengan 

bantuan bayangan sinar matahari). 

 

Al-Khawarizmi berhasil menyusun tabel 

astronomi yang sangat lengkap untuk 

KEKUATAN  

 

28 MKS Edisi Juni 2016 



menggantikan tabel astronomi buatan 

Yunani dan India. Tabel ini menjadi 

pegangan para ilmuwan astronomi, baik 

di Timur maupun di Barat. 

 

Al-Khawarizmi menulis banyak 

buku dan berhasil menyelami banyak 

ilmu pengetahuan. Di antara karya-karya 

terpentingnya adalah: 

   a.  Buku Al-Jabr wal Muqaabalah. Salah 

satu buku yang paling terkenal dan 

terpenting yang pernah ditulis dalam 

bidang matematika sepanjang sejarah 

pemikiran, peradaban dan pengetahuan 

bangsa Arab. Pada lembaran-lembaran 

berikutnya akan dipaparkan sedikit 

mengenai buku ini. 

    b.   Kitab al-jam wa’l-tafriq bi-hisab al-Hid 

(Book of Addition and Subtraction by the 

Method of Calculation). Karya ini dikenal 

pelajaran pertama yang ditulis dengan 

menggunakan sistem bilangan desimal, 

merupakan titik awal pengembangan 

matematika dan sains. Pelajar di Eropa 

mengaitkan Al-Khwarizmi dengan ‘new 

aritmetic’ yang akhirnya menjadi basis 

notasi angka, dimana penulisan angka 

Arab dikenal dengan istilah ’algorism’ 

atau ’algo rithm’. 

 

       Hasil karya Al-Khwarizmi menjadi penting 

karena merupakan notasi pertama 

menggunakan basis angka Arab dari 1 

sampai 9,0 dan pola nilai-penempatan. 

Ini dilengkapi pula dengan aturan-aturan 

yang diperlukan dalam bekerja denga 

menggunakan bilangan notasi Arab dan 

penjelasan tentang empat basis operasi 

perhitungan, yaitu; penambahan, 

pengurangan, 

perkalian dan pembagian. Ini juga 

mengakomodir bentuk-bentuk penulisan 

angka yang lazim digunakan, yaitu 

penulisan dengan enam digit desimal dan 

penggunaan tanda akar. 

Al Khawarizmi adalah orang pertama 

memperkenalkan angka 0 (nol) dalam 

dunia ilmu pengetahuan 

(bilangan/hitungan). Meski ia bukan 

penemu angka 0 (nol), namun Al-

Khawarizmi orang pertama di dunia yang 

memperkenalkan angka nol sebagai 

suatu bilangan dalam ranah ilmu 

pengetahuan. ‘Kosong’, atau 0, bukan 

sebarang angka, penemuannya 

merevolusikan pemikiran matematik dan 

sains moden. Angka nol ini sudah 

digunakan di dunia Arab-Islam pada 

kurun kesembilan. Angka 0 baru 

diperkenalkan di Eropah pada awal abad 

ke-13, dibawa oleh pemikir Itali, 

Fibonacci, dalam tahun 1202 melalui 

karya popularnya Liber Abaci. Sifar 
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adalah kata arab untuk angka 0. 

Perkataan sifar ini juga membentuk 

perkataan cipher dalam bahasa Inggeris 

yang membawa masud “tiada apa-apa”, 

“simbol”, “kod” atau “mesej rahsia”. 

Diantara serangkaian notasi bilangan 

Arab yang diperkenalkan Al-Khwarizmi, 

tidak terlalu signifikan dibanding notasi 

nol digit. Tanpa keberadaan bilangan nol 

tabel-tabel yang memiliki kolom dalam 

satuan puluhan, ratusan dan selanjutnya 

diperlukan untuk menempatkan satu 

satuan bilangan sesuai fungsinya. Notasi 

nol disimbolkan dengan sebuah ruang 

kosong dalam satu rangkaian angka, 

bentuk lingkaran kecil ini sebenarnya 

merupakan salah satu temuan 

matematika yang terbesar. Notasi nol 

juga membuka jalan bagi konsep 

penulisan bentuk positif dan negatif 

dalam aljabar. 

c.       Shuuratul Ardh adalah buku geografi. 

Ketika menulisnya, al-Khawarizmi 

bergantung pada geografi 

versi Bethlumus[1] dengan beberapa 

perluasan dan penambahan. Lebih 

khususnya mengenai peta. Sinopsis buku 

ini dicetak untuk pertama kalinya pada 

tahun 1926 M dan diterjemahkan ke 

dalam bahasa Jerman pada tahun 1932 

M.  

d.      Taqwiimul Buldaan  adalah buku 

lainnya dalam bidang geografi. Dalam 

penulisan buku ini,enjelaskan pendapat-

pendapat Bethlumus dengan sangat 

detail. Dalam penulisan bukunya ini,  al-

Khawarizmi ia berpijak pada buku 

sebelumnya, yakniShuuratul 

Ardh. Dengan bukunya kali ini, al-

Khawarizmi dianggap sebagai 

pembaharu terhadap teori-teori 

Bethlumus. Salah seorang pakar sejarah 

asal Eropa pernah berkomentar tentang 

buku ini, “Buku Taqwiimul Buldaan tidak 

bisa hanya dianggap hanya mengekor 

pada teori-teori Yunani kuno saja, tetapi 

ia juga merupakan kajian baru yang 

independen dalam bidang geografi dan 

tidak kalah pentingnya dengan kajian 

ataupun penulis Eropa lainnya yang 

mengarang geografi pada masa itu.” 

Berkenaan dengan ini, perlu diingat 

bahwa penelitian-penelitian yang 

dilakukan oleh sejumlah peneliti 

mengisyaratkan bahwaal-Khawarizmi 

termasuk salah seorang yang ditugaskan 

oleh khalifah al-ma’mun untuk mengukur 

derajat kebulatan bumi. Al-Khawarizmi 

telah melakukan hitungan-hitungannya 

dan mendapat kesimpulan bahwa garis 

tengah maksimal bumi mencapai 40.248 

km atau lebih banyak 178 km dari ukuran 

yang kita kenal sekarang yang hanya 

mencapai 40.070 km dengan 
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dibandingkan hasil perkiraan Bethumulus 

yang mencapai 38.340 km atau kurang 

1.730 km dari ukran sekarang. Hasil 

hitungan ini memuktikan betapa jelinya 

hitungan al-Khawarizmi dan 

kepandaiannya dalam memantau 

besaran bumi, serta kedekatnnya dengan 

kenyataan yang 

sebenarnyadibandingkan tokoh-tokoh 

sebelumnya 

Disalin Para Ilmuwan Barat 

Para ilmuwan Barat seperti Copernicus, 

banyak menyalin teori-teori dari para 

ilmuwan muslim, diantaranya dari Al-

Khawarizmi. Misalnya, tentang 

perhitungan ketinggian gunung, 

kedalaman lembah dan jarak antara dua 

buah objek yang terletak antara suatu 

daerah yang berpermukaan datar atau 

yang berpermukaan tidak rata. 

 

Bahkan, ada ilmuwan Barat lainnya yang 

tidak saja menyalin teori hasil pemikiran 

al-Khawarizmi, tetapi juga mengakuinya 

sebagai penemunya. Misalnya, John 

Napies (1550-1617 M) dan Simon Stevin 

(1548-1620 M). Mereka mengaku bahwa 

merekalah penemu rumus ilmu ukur 

mengenai segitiga, daftar logaritma dan 

hitungan persepuluh. Padahal, para 

ilmuwan Muslim mengetahui bahwa Al-

Khawarizmi-lah yang pertama kali 

menemukannya. 

Pengaruh Karya Algebra 

Ahli matematika pada masa Al-Khwarizmi 

dan saat ini memberi opini 

tentang Algebra, antara lain Ibnu Turk, 

Thabit ibn Qurra, al-Sidnani, Sinan ibn al-

Fath, Abu Kamil dan Abu al-Wafa al-

Buzjani. Karya Algebra juga populer di 

Barat pada awal abad XII ketika para 

pelajar Eropa mulai menerjemah dari 

bahasa Arab ke bahasa Lain, seperti 

Johannes Hispalensis (fl.1140), 

Gherardo of Cremona (1114 – 1187), 

Adelard of Bath (fl.1120) dan Robert of 

Chester (fl.1150). 

Robert Bacon (1214 – 1294) dan Vincent 

de Beauvais (sekitar 1275) menjadikan 

karya Al-Khwarizmi sebagai referensi dan 

mengambil beberapa istilah yang 

ditemukan di buku itu, demikian pula 

Albertus Magnus (1208 – 1280) mengacu 

tabel yang ditulis Al-Khwarizmi. 

Sejarawan F. Woepcke menyebut bahwa 

Leonardo Fibonacci mengutip model Al-

Khwarizmi untuk contoh soal tapi 

sebagian dari kasus tersebut 

kemungkinan berasal dari Abu Kamil, 

tokoh dimana Fibonacci mengutip 

sebagian masalah dalam aljabar. 

Buku Algebra memberi kesan mendalam 

pada karya Regiomontanus (1436 – 
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1476), tidak saja mengacu pada akar 

quadrat (ars rei et census) tetapi juga 

menggunakan teknik pengungkapan 

tertentu; ’restaurare defactus’ sebagai 

suatu contoh, dengan cara sama yang 

persis dengan pemahaman dalam 

aljabar. Karpinski mencantumkan, kopi 

naskah Algebra yang ditampilkan dalam 

kumpulan tulisan Plimpton menyerupai 

tulisan tangan dan pemakaian singkatan 

yang digunakan Regiomontanus 

(Johannes Mueller). Bahwa pengarus 

karya Al-Khwarizmi sangat besar pada 

naskah negara-negara Barat dan Latin 

yang terlihat pada format tulisan dasar-

dasar aljabar yang dipelajari di Eropa 

PERTENTANGAN 

walaupun sampai sekarang masih 

diperdebatkan siapa sebenarnya yang 

berhak atas sebutan tersebut . Mereka 

yang mendukung Al-Khwarizmi 

menunjukkan fakta bahwa hasil karyanya 

pada prinsip reduksi masih digunakan 

sampai sekarang ini dan ia juga 

memberikan penjelasan yang rinci 

mengenai pemecahan persamaan 

kuadratik. Sedangkan mereka yang 

mendukung Diophantus menunjukkan 

Aljabar ditemukan dalam Al-Jabr adalah 

masih sangat elementer dibandingkan 

Aljabar yang ditemukan dalam 

‘Arithmetica’, karya Diophantus. 

Matematikawan Persia yang lain, Omar 

Khayyam, membangun Aljabar Geometri 

dan menemukan bentuk umum geometri 

dari persamaan kubik. Matematikawan 

India Mahavira dan Bhaskara, serta 

Matematikawan Cina, Zhu Shijie,juga 

berhasil memecahkan berbagai macam 

persamaan kubik, kuartik, kuintik dan 

polinom tingkat tinggi lainnya. 

Peristiwa lain yang penting adalah 

perkembangan lebih lanjut dari aljabar, 

terjadi pada pertengahan abad ke-16. Ide 

tentang determinan yang dikembangkan 

oleh Matematikawan Jepang Kowa Seki 

di abad 17, diikuti oleh Gottfried Leibniz 

sepuluh tahun kemudian, dengan tujuan 

untuk memecahkan Sistem Persamaan 

Linier secara simultan dengan 

menggunakan Matriks. Gabriel Cramer 

juga menyumbangkan hasil karyanya 

tentang Matriks dan Determinan di abad 

ke-18. Aljabar Abstrak dikembangkan 

pada abad ke-19, mula-mula berfokus 

pada teori Galois dan pada masalah 

keterkonstruksian (constructibility). 

Sumber :biografiku.com dan 

israini.student.unidar.ac.id 
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ajar 1 Syawal sebentar lagi akan 

tiba. Bersama-sama dengan 

umat Islam semuanya dari 

segala arah dan penjuru dunia dari 

sabang sampai merauke tak henti-

hentinya mengumandangkan alunan 

suara takbir, tasbih, tahmid dan tahlil. 

 

Bahkan sebagaian masyarakat kita, pada 

malam hari raya Idul Fitri dilakukan takbir 

keliling yang sudah menjadi budaya. Hal 

ini sesungguhnya merupakan manifestasi 

kebahagiaan setelah berhasil 

memenangi ibadah puasa, atau sebagai 

bentuk ungkapan rasa syukur kepada 

Allah SWT atas kemenangan besar yang 

kita peroleh setelah menjalankan ibadah 

puasa Ramadhan selama satu bulan 

penuh. 

Sebagaimana firman Allah SWT yang 

artinya : “Dan hendaklah kamu 

mencukupkan bilangannya dan 

mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya 

yang diberikan kepadamu, supaya kamu 

bersyukur. ” Rasulullah SAW bersabda 

yang artinya “Hiasilah hari rayamu 

dengan takbir.” 

 

Takbir kita tanamkan ke dalam lubuk hati 

sebagai pengakuan atas kebesaran dan 

keagungan Allah SWT. Kalimat tasbih 

kita tujukan untuk mensucikan Allah dan 

segenap yang berhubungan dengan-

Nya. Tidak lupa kalimat tahmid sebagai 

puji syukur juga kita tujukan untuk 

F 

Motivasi 

1 Syawal 1437 H 
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Rahman dan Rahim-Nya yang tidak 

pernah pilih kasih kepada seluruh 

hambanya. Sementara tahlil kita 

lantunkan untuk memperkokoh keimanan 

kita bahwa Dia lah Dzat yang maha Esa 

dan maha kuasa. 

 

Makna Idul fitri 

Hari raya Idul Fitri adalah merupakan 

puncak dari pelaksanaan ibadah puasa. 

Idul Fitri memiliki makna yang berkaitan 

erat dengan tujuan yang akan dicapai dari 

kewajiban berpuasa itu sendiri yaitu 

manusia yang bertaqwa. 

Kata Id berdasar dari akar 

kata aada – yauudu yang artinya kembali 

sedangkan fitri bisa berarti buka puasa 

untuk makan dan bisa berarti suci. 

Adapun fitri yang berarti buka puasa 

berdasarkan akar kataifthar (sighat 

mashdar dari aftharo – yufthiru) dan 

berdasar hadis Rasulullah SAWyang 

artinya :”Dari Anas bin Malik: Tak sekali 

pun Nabi Muhammad SAW. Pergi (untuk 

shalat) pada hari raya Idul Fitritanpa 

makan beberapa kurma 

sebelumnya." Dalam Riwayat lain: "Nabi 

SAW. Makan kurma dalam jumlah ganjil." 

(HR Bukhari). 

Dengan demikian, makna Idul Fitri 

berdasarkan uraian di atas adalah hari 

raya dimana umat Islam untuk kembali 

berbuka atau makan. Oleh karena itulah 

salah satu sunah sebelum melaksanakan 

shalat Idul Fitria dalah makan atau minum 

walaupun sedikit. Hal ini untuk 

menunjukkan bahwa hari raya Idul Fitri 1 

syawal itu waktunya berbuka dan haram 

untuk berpuasa.  

 

Sedangkan kata Fitri yang berarti suci, 

bersih dari segala dosa, kesalahan, 

kejelekan, keburukan berdasarkan dari 

akar kata fathoro-yafthiru dan hadis 

Rasulullah SAW yang artinya 

“Barangsiapa yang berpuasa di bulan 

Ramadhan dengan didasari iman dan 

semata-mata karena mengharap ridho 

Allah, maka diampuni dosa-dosanya 

yang telah lalu." (Muttafaq 

‘alayh). Barangsiapa yang shalat malam 

di bulan Ramadhan dengan didasari iman 

dan semata-mata karena mengharap 

ridho Allah, maka diampuni dosa-

dosanya yang telah lalu. (Muttafaq ‘alayh) 

. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan 

pula bahwa Idul Fitri bisa berarti 

kembalinya kita kepada keadaan suci, 

atau keterbebasan dari segala dosa dan 

noda sehingga berada dalam kesucian 

(fitrah). 

Jadi yang dimaksud dengan Idul Fitri 

dalam konteks ini berarti kembali kepada 

asal kejadiannya yang suci dan mengikuti 

petunjuk Islam yang benar. Bagi ummat 
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Islam yang telah lulus melaksanakan 

Ibadah puasa di Bulan Ramadhan akan 

diampuni dosanya sehingga menjadi suci 

kembali seperti bayi yang baru dilahirkan 

dari kandungan Ibunya. Sebagaimana 

Sabda Nabi SAW yang Artinya“Setiap 

bayi dilahirkan dalam keadaan suci.” 

Dalam bahasa Jawa, hari raya Idul Fitri 

disebut juga dengan istilah “lebaran”. 

Lebaran mengandung maksud lebar-

lebur-luber-labur. Lebar artinya kita akan 

bisa lebaran dari kemaksiatan. Lebur 

artinya lebur 

dari dosa. 

Luber 

artinya luber 

dari pahala, 

luber dari 

keberkahan, 

luber dari 

rahmat Allah 

SWT. Labur 

artinya bersih sebab bagi orang yang 

benar-benar melaksanakan ibadah 

puasa, maka hati kita akan dilabur 

menjadi putih bersih tanpa 

dosa,makanya wajar klo mau lebaran 

rumah-rumah banyak yang di labur hal ini 

mengandung arti pembersihan dhohir 

disamping pembersihan batin yang telah 

di lakukan. 

Adapun terkait hidangan khas waktu 

lebaran yaitu ketupat, dalam bahasa 

Jawa ketupat diartikan dengan ngaku 

lepat alias mengaku kesalahan, bentuk 

segi empat dari ketupat mempunyai 

makna kiblat papat lima pancer yang 

berarti empat arah mata angin dan satu 

pusat yaitu arah jalan hidup manusia. Ke 

mana pun arah yang ingin ditempuh 

manusia hendaknya tidak akan lepas dari 

pusatnya yaitu Allah SWT.  

 

Oleh sebab itu ke mana pun manusia 

menuju, pasti akan kembali kepada Allah. 

Rumitnya 

membuat 

anyaman 

ketupat dari 

janur 

mencerminkan kesalahan manusia. 

Warna putih ketupat ketika dibelah 

melambangkan kebersihan setelah 

bermaaf-maafan. Butiran beras yang 

dibungkus dalam janur merupakan 

simbol kebersamaan dan kemakmuran. 

Janur yang ada di ketupat berasal dari 

kata jaa-a al-nur bermakna telah datang 

cahaya atau janur adalah sejatine nur 

atau cahaya. Dalam arti lebih luas berarti 

keadaan suci manusia setelah 
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mendapatkan pencerahan cahaya 

selama bulan Ramadan. 

Adapun makna filosofis santen yang ada 

di masakan ketupat adalah suwun 

pangapunten atau memohon maaf. 

Dengan demikian ketupat ini hanyalah 

simbolisasi yang mencerminkan 

kebersihan dan kesucian hati setelah 

mohon ampun dari segala kesalahan hal 

ini merupakan makna filosofis dari warna 

putih ketupat jika dibelah menjadi dua. 

Sedangkan, janur melambangkan 

manusia yang telah mendapatkan sinar 

ilahiah atau cahaya spiritual/cahaya jiwa. 

Anyaman-anyaman diharapkan 

memberikan penguatan satu sama lain 

antara jasmani dan rohani. 

Pemaknaan hari raya Idul Fitri hendaknya 

bersifat positif seperti menjalin 

silaturrahmi sebagai sarana 

membebaskan diri dari dosa yang 

bertautan antar sesama makhluk. 

Silaturahmi tidak hanya berbentuk 

pertemuan formal seperti Halal bi Halal, 

namun juga bisa dengan cara 

menyambangi dari rumah ke rumah, 

saling duduk bercengkerama, saling 

mengenalkan dan mengikat kerabat. 

Apalagi sekarang permohonan maaf dan 

silaturahmi sudah tidak mengenal batas 

dan waktu sebab bisa menggunakan 

jejaring media sosial seperti contoh lewat 

sms, up date status, inbox di facebook, 

twiter, yahoo mesenger, skype dan email. 

 

Begitulah pentingnya silaturahmi 

sebagaimana Sabda Rasulullah SAW 

yang artinya “Tidaklah dua orang muslim 

bertemu lalu berjabat tangan melainkan 

keduanya akan diampuni (dosanya) 

sebelum mereka berpisah. 

(HR.Daud,Tirmidzi&Ibnu Majah) . “ 

Kini kita dengan rasa suka cita dan 

senang karena kita menyambut hari 

kemenagan disamping itu kita juga 

bercampur sedih, dan dengan linangan 

air mata bahagia kita di tinggalkan bulan 

Ramadhan yang penuh berkah, 

maghfiroh dan Rahmat Allah SWT. 

Banyak pelajaran dan hikmah, faidah dan 

fadhilah yang kita dapatkan. Kini bulan 

Ramadhan telah berlalu, tapi satu hal 

yang tidak boleh meninggalkan kita dan 

harus tetap bersama kita yaitu spirit dan 

akhlakiyah puasa Ramadhan, sehingga 1 

Syawal harus menjadi Imtidad lanjutan 

Ramadhan dengan ibadah serta 

kesalehan sosial. Sebab Kata Syawal itu 

sendiri artinya peningkatan. Inilah yang 

harus mengisi sebelas bulan ke depan 

dalam perjalanan hidup kita.  

 

Hikmah Idul Fitri 

Seorang muslim yang kembali kepada 

fitrahnya ia akan memiliki sikap 
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yaitu pertama, ia tetap istiqomah 

memegang agama tauhid yaitu islam, ia 

tetap akan berkeyakinan bahwa Allah itu 

maha Esa dan hanya kepadanya kita 

memohon. Kedua, dalam kehidupan 

sehari-hari ia akan selalu berbuat dan 

berkata yang benar,walau kaana murron 

meskipun perkataan itu pahit. Ketiga, ia 

tetap berlaku sebagai abid, yaitu hamba 

Allah yang selalu taat dan patuh kepada 

perintah-Nya 

sebagai contoh 

kita harus 

menghormati 

kedua orang tua 

kita baik orang 

tua kandung 

maupun 

mertua, jikalau 

sudah 

meninggal 

berziarahlah 

ketempat 

makam mereka 

untuk mendoaakan agar dilapangkan 

kuburannya dan diampuni dosanya.  

 

Mudah-mudahan berkat ibadah selama 

bulan Ramadhan yang dilengkapi dengan 

menunaikan Zakat fitrah, Insya Allah kita 

termasuk orang-orang yang kembali 

kepada fitrohnya, karena ibadah puasa 

Ramadhan berfungsi sebagai tazkiyatun 

nafsi yaitu mensucikan jiwa dan Zakat 

fitrah berfungsi sebagai tazkiyatul badan, 

yaitu mensucikan badan, maka setelah 

selesai ibadah puasa dan menunaikan 

zakat,seorang muslim akan kembali 

kepada fitrohnya yaitu suci jiwanya dan 

suci badanya. 

Seorang muslim yang kembali kepada 

fitrohnya selain sebagai abid (hamba 

Allah) yang bertakwa, ia juga akan 

memiliki 

kepekaan sosial 

yang tinggi 

peduli kepada 

lingkungannya. 

Itulah beberapa 

indikator dari 

gambaran 

seorang yang 

kembali kepada 

fitrahnya 

setelah selesai 

menunaikan 

ibadah shaum 

Ramadhan 

sebulan lamanya, dan itu akan tampak 

pada dirinya setelah selesai puasa 

ramadhan,mulai hari ini dan seterusnya. 

 

Namun bila ketiga ciri fitrah tersebut tidak 

tampak pada diri seorang muslim mulai 

hari ini dan hari-hari berikutnya, maka 

berarti latihan dan pendidikan puasa 

Ramadhan yang telah dilakukannya 
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selama sebulan tidak berhasil, karena ia 

tidak mampu kembali kepada fitrahnya. 

Semoga dengan kembalinya semua 

warga masyarakat muslim di negeri ini 

kepada Fitrahnya, cita-cita Negara kita 

menjadi Negara yang Adil dan Makmur, 

Gemah Ripah Loh Jinawi, Gemah 

merenah tur tuma’ninah dibawah ridha 

Allah SWT atau dengan istilah agama 

Baldatun Toyyibatun Warobbun Ghoffur. 

Dalam kesempatan berlebaran di hari 

raya yang suci ini, mari kita satukan niat 

tulus ikhlas dalam sanubari kita, kita 

hilangkan rasa benci, rasa dengki, rasa iri 

hati, rasa dendam, rasa sombong dan 

rasa bangga dengan apa yang kita miliki 

hari ini. Mari kita ganti semua itu dengan 

rasa kasih sayang dan rasa 

persaudaraan. Dengan hati terbuka, 

wajah yang berseri-seri serta senyum 

yang manis kita ulurkan tangan kita untuk 

saling bermaaf-maafan. Kita buka 

lembaran baru yang masih putih, dan kita 

tutup halaman yang lama yang mungkin 

banyak terdapat kotoran&noda seraya 

mengucapkan Minal Aidin Walfaizin 

Mohon Ma’af Lahir dan Batin. Semoga 

Allah SWT, selalu memberikan 

pertolongannya kepada kita semua. Oleh 

karena itu marilah kita jadikan Idul Fitri 

tahun 2014 ini berbeda dengan Idul Fitri 

di tahun-tahun sebelumnya karena kita 

baru saja telah melaksanakan pesta 

demokrasi pemilihan presiden. Walaupun 

kemarin beda pilihan itulah seninya 

berdemokrasi, mari merajut kembali dan 

maksimalkan bersilaturahmi untuk 

meminta maaf, memberi maaf dan 

menjadi seorang pemaaf. Jangan biarkan 

kedengkian dan kebencian merasuk 

kembali ke jiwa kita yang telah suci. 

  

Hadi Mulyanto, S.Pd.I, mahasiswa 

pascasarjana Universitas Wahid Hasyim 

(Unwahas) Semarang, asal Jatibarang 

Brebes. Dari www.nu.or.id 

Idul Fitri telah tiba. Bersama-sama 

dengan umat Islam semuanya dari 

segala arah dan penjuru dunia dari 

Sabang sampai Merauke tak henti-

hentinya mengumandangkan alunan 

suara takbir, tasbih, tahmid dan tahlil.  

 

Bahkan sebagaian masyarakat pada 

malam hari raya tiba melakukan takbir 

keliling yang sudah menjadi budaya. Ini 

sesungguhnya merupakan manifestasi 

kebahagiaan setelah berhasil 

memenangi ibadah puasa. Juga sebagai 

bentuk ungkapan rasa syukur pada Allah 

SWT atas kemenangan besar yang 

diperoleh setelah menjalankan ibadah 

puasa ramadan selama satu bulan 

penuh.  
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Sebagaimana firman Allah SWT yang 

artinya : “Dan hendaklah kamu 

mencukupkan bilangannya dan 

mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya 

yang diberikan kepadamu, supaya kamu 

bersyukur. ” Rasulullah SAW bersabda 

yang artinya “Hiasilah hari rayamu 

dengan takbir.” 

 

Takbir kita tanamkan ke dalam lubuk hati 

sebagai pengakuan atas kebesaran dan 

keagungan Allah SWT. Kalimat tasbih 

dan tahmid, kita tujukan untuk 

menyucikan Allah dan semua yang 

berhubungan dengan-Nya. Tidak lupa 

puji syukur juga kita tujukan untuk 

Rahman dan Rahim-Nya yang tidak 

pernah pilih kasih kepada seluruh 

hambaNya. Sementara tahlil kita 

lantunkan untuk memperkokoh keimanan 

bahwa Dia Dzat yang maha Esa dan 

maha kuasa.  

 

Hari raya Idul Fitri merupakan puncak 

pelaksanaan ibadah puasa. Idul Fitri 

memiliki makna yang berkaitan erat 

dengan tujuan yang akan dicapai dari 

kewajiban berpuasa itu sendiri yaitu 

manusia yang bertaqwa. 

Kata Id berdasar dari akar 

kata aada – yauudu yang artinya kembali 

sedangkan fitri bisa berarti buka puasa 

untuk makan dan bisa berarti suci. Fitri 

yang 

berarti 

buka 

puasa 

berdasarkan akar kata ifthar (sighat 

mashdar dari aftharo – yufthiru) dan 

berdasar hadis Rasulullah SAWyang 

artinya :”Dari Anas bin Malik: Tak sekali 

pun Nabi Muhammad SAW. Pergi (untuk 

shalat) pada hari raya Idul Fitri tanpa 

makan beberapa kurma 

sebelumnya." Dalam Riwayat lain: "Nabi 

SAW. Makan kurma dalam jumlah ganjil." 

(HR Bukhari). 
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Dengan demikian, makna Idul Fitri adalah 

hari raya saat umat Islam kembali 

berbuka atau makan. Karena itu salah 

satu sunnah sebelum melaksanakan 

shalat Idul Fitri adalah makan atau minum 

walaupun sedikit. Ini menunjukkan bahwa 

hari raya idul fitri 1 syawal itu waktunya 

berbuka dan haram untuk berpuasa.  

 

Sedangkan kata Fitri yang berarti suci, 

bersih dari segala dosa, kesalahan, 

kejelekan, keburukan berdasarkan dari 

akar kata fathoro-yafthiru dan hadis 

Rasulullah SAW yang artinya 

“Barangsiapa yang berpuasa di bulan 

Ramadhan dengan didasari iman dan 

semata-mata karena mengharap ridho 

Allah, maka diampuni dosa-dosanya 

yang telah lalu." (Muttafaq 

‘alayh). Barangsiapa yang shalat malam 

di bulan Ramadhan dengan didasari iman 

dan semata-mata karena mengharap 

ridho Allah, maka diampuni dosa-

dosanya yang telah lalu. (Muttafaq 

‘alayh). 

Kesimpulannya, Idul Fitri bisa berarti 

kembalinya kita kepada keadaan suci, 

atau keterbebasan dari segala dosa dan 

noda sehingga berada dalam kesucian 

(fitrah) 
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i anak lelaki memandangi 

neneknya yang sedang 

menulis surat, lalu 

bertanya, “Apakah Nenek sedang 

menulis cerita tentang kegiatan kita? 

Apakah cerita ini tentang aku?” 

Sang nenek berhenti menulis surat dan 

berkata kepada cucunya, “Nenek 

memang sedang menulis tentang dirimu, 

sebenarnya, tetapi ada yang lebih 

penting daripada kata – kata yang sedang 

Nenek tulis, yakni pensil yang Nenek 

gunakan. Mudah – mudahan kau menjadi 

seperti pensil ini, kalau kau sudah 

dewasa nanti.” 

Si anak lelaki merasa heran, 

diamatinya pensil itu, kelihatannya biasa 

saja. 

“Tapi pensil itu sama saja dengan pensil 

– pensil lain yang pernah kulihat!” 

“Itu tergantung bagaimana kau 

memandang segala 

sesuatunya. Ada lima pokok yang 

penting, dan kalau kau berhasil 

menerapkannya, kau akan senantiasa 

merasa damai dalam menjalani 

hidupmu.” 

Pertama : Kau sanggup melakukan hal – 

hal yang besar, tetapi jangan pernah lupa 

bahwa ada tangan yang membimbing 

setiap langkahmu. Kita menyebutnya 

tangan Tuhan. Dia selalu membimbing 

kita sesuai dengan kehendak-Nya. 

Kedua : Sesekali Nenek mesti berhenti 

menulis dan meraut pensil ini. Pensil ini 

akan merasa sakit sedikit, tetapi 

sesudahnya dia menjadi jauh lebih tajam. 

Begitu pula denganmu, kau harus belajar 

menanggung beberapa penderitaan dan 

kesedihan, sebab penderitaan dan 

kesedihan akan menjadikanmu orang 

yang lebih baik. 

S 

Metaphore 

Kisah Sebatang Pensil 
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Ketiga : Pensil ini tidak keberatan kalau 

kita menggunakan penghapus untuk 

menghapus kesalahan – kesalahan yang 

kita buat. Ini berarti, tidak apa – apa kalau 

kita memperbaiki sesuatu yang pernah 

kita lakukan. Kita jadi tetap berada di 

jalan yang benar untuk menuju keadilan. 

Keempat : Yang paling penting pada 

sebatang pensil bukanlah bagian luarnya 

yang dari kayu, melainkan bahan grafit di 

dalamnya. Jadi, perhatikan selalu apa 

yang sedang berlangsung di dalam 

dirimu. 

Dan yang Kelima : Pensil ini selalu 

meninggalkan bekas. Begitu pula apa 

yang kau lakukan. Kau harus tahu bahwa 

segala sesuatu yang kau lakukan dalam 

hidupmu akan meninggalkan bekas, 

maka berusahalah untuk menyadari hal 

tersebut dalam setiap tindakanmu. 
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Salah satu ilmu non agama Yang 

sangat besar sumbangannya bagi 

pelaksanaan tugas-tugas keagamaan 

dalam Islam adalah Ilmu Falak. Dengan 

ilmu ini saat-saat masuk dan keluarnya 

waktu-waktu shalat dapat di tentukan 

dengan akurat,dan penentuan awal 

bulan  puasa yang yang sering menjadi 

kontraversi di kalangan umat islam 

yang ada di Indonesia. 

Pembahasan ilmu falak sangat banyak 

dan luas sebelum kita menginjak 

kedalam pembahsan yang lebih dalam 

marilah kita bahas pengertian , sejarah 

dan perkembangan serta kegunaan 

ilmu falak. 

 

 

1.      Apa pengertian Ilmu Falak? 

2.      Bagaimana Sejarah dan 

perkembangan imu falak ? 

3.      Apa kegunaan ilmu Falak ? 

 

[1]Menurut bahasa (etimologi) falak 

artinya orbit atau lintasan benda-benda 

langit, sehingga ilmu falak adalah ilmu 

pengetahuan yang mempelajari 

lintasan benda-benda langit khususnya 

bumi,bulan dan matahari pada orbitnya 

masing-masing dengan tujuan untuk 

diketahui posisi benda langit antara 

satu dengan yang lainnya, agar dapat 

diketahui waktu-waktu di permukaan 

bumi. 

Ilmu ini disebut dengan ilmu falak, 

karna ilmu ini karena ilmu ini 

mempelajari lintasan benda-benda 
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langit. Ilmu ini disebut pula dengan ilmu 

hisab, karna ilmu ini menggunakan 

perhitungan. Ilmu ini disebut pula 

dengan ilmu rashd, karena ilmu ini 

memerlukan pengamatan. Ilmu ini 

sering pula disebut dengan ilmu miqat, 

karna ilmu ini[2]mempelajari tentang 

batas waktu. Dari istilah di atas, yang 

popular di masyarakat adalah ilmu falak 

dan ilmu hisab. 

Dalam bahasa inggris ilmu falak di 

sebut juga “Astronomi”ilmu yang 

mempelajari bumi         secara umum 

.Jika di amati secara spesifik memang 

terdapat perbedaan yang signifikan 

antara ilmu falak dengan astronomi, 

dari sisi ruang lingkup bahasanya, 

astronomi mengkaji seluruh benda-

benda langit, baik matahari, panet, 

satelit, bintang, galaksi, nabula dan 

lainnya. Sedangkan ilmu falak ruang 

linhkup pembahasannya hanya 

terbatas pada matahrari,bumi dan 

bulan. Itupun hanya posisinya saja 

sebagai akibat dari pergerakannya.hal 

ini karena perintah ibadah tidak bisa 

lepas dari waktu. Sedangkan waktu itu 

sendiri berpedoman pada peredaran 

benda-benda langit dan semua itu 

berhubungan dengan posisi. Dengan 

demikian,mempelajari ilmu falak 

sangatlah penting,sebab untuk 

kepentingan praktek ibadah. 

 

B.     Sejarah Dan Perkembangan Ilmu 

Falak dalam islam 

[3] kajian ilmu falak banyak 

mendapat perhatian dari para peneliti 

dan sejarawan. Regis Morlan (seorang 

orientalis Prancis, peneliti sejarah ilmu 

falak klasik) mengemukakan beberapa 

factor di antaranya: banyaknya ulama 

yang berkecimpung di bidang ini 

sepanjang sejarah,  banyaknya karya-

karya yang dihasilkan,  banyaknya 

observatorium astronomi yang berdiri 

sebagai akses dari banyaknya 

astronom serta karya-karya 

mereka,  banyaknya data observasi 

(pengamatan alami) yang 

terdokumentasikan. Sementara itu 

Prof. Dr. Muhammad Ahmad Sulaiman 

(guru besar ilmu falak di Institut 

Nasional Penelitian Astronomi dan 

Geofisika, Helwan - Mesir) mengatakan 

“astronomi adalah miniatur terhadap 

majunya peradaban sebuah bangsa”. 

Dalam perjalanan mulanya, peradaban 

India, Persia dan Yunani adalah 

peradaban yang punya kedudukan 

istimewa. Dari tiga peradaban inilah 

secara khusus muncul dan lahirnya 

peradaban falak Arab (Islam), 

disamping peradaban lainnya. 

Peradaban India adalah yang terkuat 

dalam pengaruhnya terhadap Islam 

(Arab). Buku astronomi ‘Sindhind’ 

punya pengaruh besar dalam 
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perkembangan astronomi Arab (Islam), 

dengan puncaknya pada dinasti 

Abbasiah masa pemerintahan Al-

Manshur, buku ini diringkas dan 

diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. 

Ibrahim al-Fazzârî adalah orang yang 

mendapat amanah untuk mengerjakan 

proyek ini, sekaligus juga ia melahirkan 

buku penjelas yang berjudul “as-Sind 

Hind al-Kabîr”.  

       Peradaban Persia memberi 

pengaruh signifikan dalam peradaban 

ilmu falak Islam, ditemukan cukup 

banyak istilah-istilah falak Persia yang 

terus dipakai dalam Islam hingga saat 

ini, seperti zij (epemiris) dan auj 

(aphelion). Buku astronomi berbahasa 

Persia yang banyak mendapat 

perhatian Arab (Islam) adalah 'Zij Syah' 

atau ‘Zij Syahryaran’ yang merupakan 

ephemiris (zij) yang masyhur di 

zamannya. 

Sementara dari peradaban Yunani 

puncaknya dimotori oleh Cladius 

Ptolemaus (w. ± 160 M) yang dikenal 

dengan sistem "geosentris"nya. 

Gagasan astronomi Ptolemaus 

terekam dalam maha karyanya yang 

berjudul ‘Almagest’ atau ‘Tata Agung’ 

yang menjadi buku pedoman astronomi 

hingga berabad-abad sebelum runtuh 

oleh teori tata surya Ibn Syathir (w. 777 

H) dan Copernicus. 

Dalam melihat sejarah ilmu falak maka 

dapat diklasikasikan sebagai berikut: 

1.      Ilmu falak sebelum islam 

Waktu dulu manusia pada pada 

umumnya manusia memahami seluk 

beluk alam semesta hanyalah seperti 

apa yg mereka lihat, bahkan sering di 

tambah dengan macam-macam 

tahayul yang bersifat fantastis. Menurut 

mereka, bumi merupakan pusat alam 

semesta. Setiap hari, matahari,bulan, 

dan bintang-bintangdengan sangat 

tertib mengelilinhi bumi. 

Sekalipun demikian,ada di antar 

mereka yang memahami alam raya ini 

dengan akal rasiaonya. Para ilmuan 

yang ada pada saat itu,salah satunya 

adalah: Aristoteles, dia berpendapat 

bahwa pusat jagad raya adalah bumi 

sedangkan bumi dalam keadaan 

tenang, tidak bergrak dan tiddak 

berputar. Semua gerak benda-benda 

angkasa mengitari bumi. Lintasan 

masing-masing benda angkasa 

berbentuk lingkaran. Sedangkan 

peristiwa gerhana misalnya tidak lagi di 

pandang sebagai adanya raksasa 

penelan bulan, melainkan merupakan 

peristiwa alam. 
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Pandangan manusia terhadap jagad 

raya mulai saat itu umumnya mengikuti 

ppandangan aritoteles yaitu: 

GEOSENTRIS  yakni bumi sebagai 

pusat peredaran benda-benda langit. 

2.      ilmu falak dalam peradaban islam 

sekitar tiga ratus tahun setelah 

wafatnya nabi muahamad saw.negara-

negara islam telah memiliki 

kkebudayaan dan pengetahuan tinggi. 

Banyak sekali ilmuan muslim 

bemunculan dengan hasil karyannya 

yang gemilang. 

Pada thn 773 M, seorang pengembara 

india menyerahkan sebuah buku data 

astronomis berjudul “Sindbind” atau 

“Sidbanta” kepada kerajaan islam di 

Baghdad. Oleh khalifah Abu ja’far al-

mansur, di perintahkan agar buku itu di 

terjemahkan kedalam bahasa arab. 

Perintah ini di lakukan oleh Muhammad 

Ibn Ibrahim al-Fazari. Atas usahanya 

inilah Al-Fazari dikenal sebagai ahli 

ilmu falaq yang pertama di dunia islam. 

Di samping itu, Al-khawarismi 

menemukan bahwa zodiak atau 

ekliptika itu miring sebesar 23.5 derajat 

terhadap ekuator, serta memperbaiki 

data astronomis yang ada pada buku 

terjemahan sindhind. 

Dua buah buku karyanya adalah al-

muksbtasbar fihisabil jabrwal 

muqabalah dan suratul ardl merupakn 

buku pennting dalam bidang ilmu 

falak,sehingga banyak di ikuti oleh para 

ahli ilmu falak berikutnya. 

         Selain para tokoh di atas, ulugh 

bek ahli astronomi asal iskandaria 

dengan observatoriumnya berhasil 

menyusun table data astronomi  yang 

KEKUATAN  

 

46 MKS Edisi Juni 2016 



banyak di gunakan pada 

perkembangan ilmu falak masa-masa 

selanjutnya. 

Hal demikian inilah yang menyebabkan 

istilah-istilah astronomi yang 

berkembang sekarang ini banyak 

menggunakan bahasa arab, misalnya 

nadir,mintaqotul buruj dan lain 

sebagainya. 

Sekalipun ilmu falak dalam perdaban 

islam sedah cukup maju, namun yang 

patut di catat adalah bahwa pandangan 

terhadp alam masih mengikuti 

pandangan aritoteles yaitu geosentris . 

 

3.      Ilmu falak dalam peradaban Eropa 

Pada masa Negara-negara islam 

mencapai kejayaannya,bangsa eropa 

masih berada pada 

ketertinggalan,bangsa eropa mulai 

tertarik pada ilmu pengetahuan seperti 

yang telah di pelajari orang-orang islam 

yang sudah demikian tinggi serta 

penemuan-penemuan di berbagai 

cabang ilmu pengetahuan,pendapat-

pendapat ilmuan muslim mulai di 

tentang oleh aliran muslim kolot. 

Seentara itu,bangsa eropa mulai maju 

kea rah kebudayaan yang kian 

mrninggu.mereka mempelajari semua 

peninggalan kebudayaan bangsa arab 

yang talah runtuh dari kajayaannya 

mereka mengambil manfaat dari 

sejarah yg telah di capai bangsa arab 

mereka menginginkan kebangsaan 

yang jaya dan pemimpin dunia. 

Untuk mencapai tujuan ini antara lain 

yang di lakukan adalah 

menterjemahkan buku-buku ilmu falak 

kedalam bahasa eropa misalnya, 

buku Almukhtashar fi Hisabil 

jabrwal   muqabalah karya al-

khawarijmi di terjemahkan kedalam 

bahasa latin oleh grard  dari 

Cremona.ilmuan eropa pada decade ini 

adalah Galilei Galileo (1564-1642 

M),Nicolas Copernikus (143-1543 M) 

dan lain-lain. 

 

4.      Ilmu Falak Di Indonesia 

a.      Ilmu falak pada awal perkembangan 

di Indonesia 

Sejak adanya penanggalan Hindu 

dan penanggalan Islam di 

Indonesia,khususnya di Pulau Jawa 

serta adanya penanggalan Jawa Islam 

oleh Sultan Agung, sebenarnya bangsa 

indonesias sudah mengenal ilmu falak. 

Kemudian seiring dengan kembalinya 

para ulama’ muda ke Indonesia dari 

bermukim di makah pada awal abad 20 

M, ilmu falak mulai tumbuh dam 

berkembang di tanah air ini, mereka 

mengajarkannya kepada santrinya di 

Indonesia. 

Di antaranya adalah Syeh Abdurahman 

bin Ahmad al-misri  ulama’ muda yang 
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belajar kepadanya adalah Ahmad 

dahlan as-Simarani dan kemudian 

mereka ajarkan lagi kepada santrinya 

dan seterusnya. 

 

b.      Ilmu Falak Pada Perkembangan 

Baru 

dengan berkembangnya ilmu falak di 

Indonesia dan juga para ahli ilmu Falak 

banyak sekali buku-buku  ilmu falak 

dengan  karya-Karyanya Antara lain 

Adalah Sebagai Berikut: 

1.      Abdul faqih (Demak ),karyanya “Al-

Kutub Falakiyah” 

2.      Abdul falah ( Gresik) , karyanya 

“ Muzakarotul Hisab” 

3.      Abdul badawi (Yogyakarta) , 

karyanya “ Hisab hakiki” 

 

c.       Ilmu Falak Pada Perkembangan 

Lanjut 

 

d.      Ilmu Falak Pada Computer 

Pada zaman sekarang ini 

muncualah program-program software 

yang menyiapkan sekaligus melakukan 

perhitungan , sehingga program ini di 

rasa lebih praktis dan lebih mudah bagi 

pemakainya. Program ini misalnya 

“Mawaqit” yang di program oleh ICMI 

Korwil Belanda pada tahun 1993, 

program “Falakiyah Najmi” oleh Nuril 

Fuad pada tahun 1995, program 

“Astinfo” oleh jurusan jurusan MIPA ITB 

Bandug tahun 1996. Dan masih banyak 

lagi lainnya. 

 

 

C.     Kegunaan Ilmu Falak 

Dalam penggunaan praktis, ilmu 

falak merupakan ilmu yang 

mempelajari tata lintas pergerakan 

bulan dan matahari dalam orbitnya 

secara sistematis dan ilmiah demi 

kepentingan manusia. Ibn Khaldun (w. 

808 H) dalam “Muqaddimah”nya 

mendefinisikan ilmu ini sebagai ilmu 

yang membahas tentang pergerakan 

bintang-bintang (planet-planet) yang 

tetap, bergerak dan gumpalan-

gumpalan awan yang berhamburan. 

Makna yang hampir sama juga 

dikemukakan al-Khawarizmi (w. 387 H) 

dalam ‘Mafatih al-‘Ulmu’nya. 

Ilmu falak sebagai ilmu yang 

mempelajari benda-benda angkasa 

selalu dibutuhkan oleh manusia. Dari 

penelaahan berbagai benda-benda 

angkasa ini manusia dapat mengetahui 

dan memanfaatkan banyak hal. Ilmu ini 

selalu ada dan dibutuhkan dalam 

kehidupan manusia dan selalu 

dibicarakan orang disetiap waktu dan 

zaman. Hal demikian mengingat 

betapa penting dan menariknya ilmu 

ini. Mengamati langit, yang merupakan 

kegiatan utama ilmu falak adalah 

aktifitas pengamatan benda-benda 
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angkasa alamiah ciptaan Allah Swt 

yang selalu berubah dan bergerak 

serta menawarkan berbagai tantangan 

bagi para pengamatnya. Dahulu, dan 

hingga kini, langit atau angkasa 

merupakan obyek wisata yang menarik 

dan banyak digemari manusia. 

Obyek pembahasan utama ilmu falak 

syar'i dalam Islam adalah fenomena 

bulan dan matahari. Fenomena 

alamiah dari dua benda angkasa ini 

menjadi wasilah kebolehan dan batas 

waktu ibadah seorang muslim seperti 

batas waktu salat, puasa dan kiblat 

yang diperkuat oleh berbagai nash al-

Qur’an dan as-Sunnah. Pembahasan 

falak syar’î secara garis besar meliputi 

empat hal: (1) penetapan awal-awal 

bulan kamariah, (2) penetapan waktu-

waktu salat, (3) penentuan arah dan 

bayang kiblat, dan (4) penentuan 

terjadinya gerhana (baik gerhana 

matahari maupun gerhana bulan). 

 

 

 Ilmu falak merupakan ilmu 

yang  sangat penting dalam kehidupan 

kita. Karena dengan ilmu falak orang 

dapat memastikan kemana arah kiblat 

suatu tempat di permukaan 

bumi.dengan ilmu falak pula orang 

dapat memastikan awal waktu shalat. 

Ilmu falak juga mempermudah orang 

yang rukyatul hilal dapat mengetahui di 

mana posisi hilal berada.dengan 

demikian, ilmu hisab mempunyai peran 

yang sangat penting dalam 

pelaksanaan ibadah umat islam.  

                           

Slamet Hambali.2012.Ilmu Falak, 

Semarang, Program Pasca Sarjana 

Iain Walisongo Semarang 

 

Muhiddin khazin…… Ilmu Falak Dalam 

Tory Dan Praktek.Yogyakarta.Buana 

Pustaka 
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Pertanyaan: 

Sedikit curhat pak firman, saya pernah datang 

ke orang pintar dan katanya saya dipagari oleh 

seorang pria sehingga jodoh saya tidak 

kunjung datang, apakah bisa dengan AMC 

membuka pagar itu pak? Lalu apakah benar 

jodoh saya terpagari? 

Widati-Pekalongan 

Jawab: 

Sepertinya sedang galau masalah jodoh ya 

mbak widati. Ngomongin datang ke orang 

pintar, benarkah dia pintar atau hanya sok 

pintar saja. Hmm, perlu kita luruskan lagi 

pemahaman tentang orang pintar ini, saya 

tahu apa yang mbak maksud dengan orang 

pintar ini. Dan sepertinya mbak pergi ke 

orang yang sebenarnya bodoh alias tidak 

pintar. Karena saran yang diberikan oleh 

orang sok pintar itu mengatakan kalau mbak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ada yang memagari. Padahal sesungguhnya 

jodoh mbak ada di diri mbak sendiri. Kalau 

mbak mau belajar AMC nanti mbak pasti 

paham apa yang sebenarnya membuat diri 

mbak belum menikah sampai saat ini. Bukan 

karena dipagari, tetapi karena mbak memang 

belum mau untuk menikah. Membaca 

jawaban saya di majalah ini mungkin 

membuat mbak bingung dan merasa saya 

aneh karena menganggap mbak belum mau 

menikah. 

Tapi nanti di kelas AMC , mbak pasti 

tersenyum sendiri menyadari bahwa memang 

dirinya belum mau untuk menikah. Karena 

sumber jodoh itu ada di Pikiran. Oh ya, salah 

satu materi AMC kan ada alpha telepati tuh 

yang cocok untuk menarik jodoh sesuai yang 

mbak inginkan. Sekarang bebaskan dulu 

pikiran mbak, percaya deh tidak ada pagar-

pagar itu. 
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Pertanyaan : 

Saya senang membaca majalah kekuatan 

sugesti ini mas, isinya mencerahkan sekali. 

Oh ya, saya mau bertanya sedikit ya mas 

firman. Bagaimana caranya kita mensugesti 

diri sendiri untuk menjadi lebih sabar, karena 

saya sekarang ini sering mudah terpancing 

emosi, sehingga cepat marah. Mohon 

jawabannya ya mas firman. 

Hasan - Medan 

Jawaban : 

Terima kasih pak hasan atas pujiannya 

terhadap majalah kekuatan sugesti ini, 

semoga bapak berkenan untuk 

membagikannya kepada teman-teman bapak 

lainnya. Supaya teman-teman bapak juga 

merasakan manfaat yang sama dengan apa 

yang bapak rasakan dari majalah kekuatan 

sugesti ini. 

Menjawab pertanyaan bapak 

tentang,bagaimana mensugesti diri supaya 

lebih sabar. Kita harus memahami dulu apa 

itu sugesti, sugesti sebenarnya berasal dari 

kata asing yaitu suggestion, yang artinya 

saran. Ketika bapak berbicara dengan orang 

lain, ketika sedang menonton televisi, ketika 

sedang membaca buku, maka semua itu 

adalah sugesti yang masuk ke dalam pikiran 

bapak. Kalau begitu, maka cara mensugesti 

diri untuk lebih sabar adalah dengan berpikir 

yang sabar. Bicara saja kepada hati bapak, 

“aku sekarang memilih untuk sabar saja, 

karena dengan sabar maka hidupku lebih 

indah”.  Nah itu sugestinya, bapak tanamkan 

ya kedalam diri bapak. Bapak simpan, bapak 

setuju dan bapak ingat-ingat. Kalau perlu 

bapak tulis di tempat tidur bapak sehingga 

sugesti itu bisa terlihat setiap bapak bangun. 

Pertanyaan : 

Pak firman, kira-kira menurut bapak ya, 

bisnis apa yang cocok dengan saya yang 

masih umur 23 tahun ini, saya lulusan sma 

pak, saya sudah berganti-ganti bisnis tapi 

masih gini-gini aja, apa saran bapak buat 

saya? 

Derian-Lampung 

Jawab: 

Mas derian, terima kasih atas pertanyaannya. 

Mas masih muda ya, masih usia 23 tahun. 

Jangan minder dengan pendidikan, karena 

sukses tidaknya seseroang itu bukan karena 

pendidikannya, tapi karena pikirannya. Kalau 

mas bertanya ke saya bisnis apa yang cocok 

dengan mas, maka saya menjawabnya semua 

bisnis itu bagus, semu bisnis itu cocok untuk 

mas. Yang menjadi permasalahan adalah, 

pola pikir mas tentang sukses, tentang uang 

yang mungkin belum sesuai sehingga ketika 

berganti-ganti bisnis maka kondisi hidupnya 

ya tetap-tetap saja.  

Karena itu dalam kelas AMC, ada materi yang 

menjelaskan kenapa seseorang belum 

menikmati penghasilan yang diinginkan 



dalam hidupnya. Banyak orang yang memang 

mengeluh seperti mas derian ini ke saya, tapi 

setelah mengikuti AMC akhirnya menyadari 

bahwa memang dirinya yang belum mau ke 

uang, belum mau untuk sukses. Nah ketika 

sudah mengetahui bahwa “kesalahan” ada 

dalam program dirinya maka tentu langsung 

bisa mengubahnya. Dan, salama ini 

pengalaman teman-teman alumni AMC 

cukup bagus setelah menerapkan teknik-

teknik AMC dengan benar. 

Bagi anda yang memiliki pertanyaan seputar 

kehidupan, bisa mengirimkan ke 

pratamafirman@yahoo.com, atau melalui 

sms ke 0856.46.000981 atau acc facebook di 

facebook.com/wahana.sejati 
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