
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

erdeka !!!, masih teringat 

ucapan penuh semangat dari 

inspektur upacara tadi pagi, 

upacara dalam memperingati hari ulang 

tahun kemerdekaan Indonesia ke 71. 

Hari ini tepat tanggal 17 Agustus, sebuah 

tanggal yang dianggap sakral bagi kita 

bangsa Indonesia, tanggal kemerdekaan. 

Karena 71 tahun yang lalu, founding 

father kita, sukarno-hatta 

mendeklarasikan proklamasi 

kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita 

sering kali dengan mudah mengatakan 

“merdeka”, atau seharian tadi ditelevisi 

banyak iklan tentang kemerdekaan, 

banyak pejabat negara membuat 

pernyataan bahwa kita harus mengisi 

kemerdekaan ini dengan kerja nyata. 

Saya ingin mengajak 

anda yang membaca 

tulisan ini merenung 

dulu, memahami 

dengan benar apa sih 

makna merdeka itu, 

apakah hanya 

bebasnya wilayah kita 

dari pendudukan 

negara lain? 

 

Seharian tadi setelah upacara, 

saya memberikan kelas platinum AMC 

keseorang pria yang salah satu 

aktivitasnya adalah uztad, hari ini adalah 

hari ketiga alias hari terakhir program 

platinum untuk pria ini. “bukan kebetulan 

saya bertepatan dengan tanggal 17 
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agustus ya pak firman, saya benar-benar 

menjadi manusia merdeka. Dan saya 

menyadari bahwa Allah itu sudah begitu 

baik dan penuh kesempurnaan 

mencipatakan manusia, ini saya 

ditelepon ibu diberi tahu kalau tambak 

ikan di gresik panen lagi, padahal tambak 

lain sedang paceklik eh ini tambak saya 

malah panen dua kali, ini makna merdeka 

ya pak firman” kata dia tadi menjelang 

selesainya kelas. 

 

Kemerdekaan artinya adalah 

kebebasan, bahasa kerennya “freedom”, 

kebebasan dari apa dan kebebasan 

untuk apa? Kebebasan sebuah bangsa 

berasal dari kebebasan masing-masing 

individunya, kemerdekaan sebuah 

negara bermula dari kemerdekaan 

masing-masing warga negaranya. 

Kemerdekaan untuk bebas berpikir, 

bebas untuk menggunakan Pikirannya 

sendiri, bebas untuk menentukan 

kehidupannya sendiri. Kehidupan diri 

seseorang tergantung dari pikirannya, 

jika ingin menjadi pribadi yang merdeka 

maka seharusnya dimulai dari bebas 

berpikir, dimulai dari merdeka 

berpikir. Sejatinya kemerdekaan berpikir 

adalah kemerdekaan setiap manusia, 

kemerdekaan berpikir adalah hak asasi 

manusia. Setiap manusia baru benar 

dianggap sebagai manusia kalau sudah 

berpikir dengan benar. 

 

Kalau dulu penjajahan identik 

dengan fisik dan wilayah, maka 

sebenarnya ada bentuk penjajahan yang 

lebih “bahaya” daripada penjajahan fisik 

atau wilayah yaitu penjajahan pikiran, 

Penjajahan pikiran terjadi melalui 

berbagai media, berbagai informasi yang 

menjadi sugesti masuk ke pikiran kita. 

Memang Indonesia sudah merdeka, 

sudah sejak 71 tahun yang lalu dikatakan 

merdeka, sudah selama 71 tahun 

dikatakan bebas penjajahan secara fisik 

dan wilayah. Tetapi apakah sudah benar-

benar merdeka dari penjajahan pikiran? 

Anda bisa menjawabnya dengan melihat 

kenyataan di diri anda sendiri. Kalau anda 

belum bisa mengenali pikiran dengan 

benar, anda belum bisa menggunakan 

pikiran dengan maksimal dan anda masih 

takut untuk mengubah “logika” pikiran 

anda maka itu sebenarnya diri anda 

belum merdeka, diri anda masih terjajah. 
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Saatnya di peringatan 71 tahun 

kemerdekaan Indonesia, maka kita 

benar-benar menjadikan diri kita sendiri 

untuk merdeka berpikir, untuk berani 

bebas berpikir, untuk benar-benar lepas 

dan penjajahan pikiran. Kalau para 

pejuang dulu sudah berani bebas berpikir 

untuk membebaskan negeri ini dari 

penjajahan fisik dan wilayah maka 

saatnya kita “memproklamasikan” diri 

untuk berani menggunakan Pikiran 

seutuhnya, untuk berani bebas dalam 

mengatur Pikiran kita, sehingga ujungnya 

bebas menentukan kehidupan kita. 

Merdekalah dengan sebenar-benarnya 

merdeka, kita mulai dari diri sendiri, dan 

mulailah saat ini juga. Dirgahayu 

Indonesiaku, Jayalah Negeriku. 
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emerdekaan, adalah sebuah 

kata yang diinginkan oleh setiap 

orang bahkan oleh setiap bangsa, 

setiap negara. Di bulan Agustus ini, kita 

sebagai bangsa Indonesia pasti dengan 

sangat mudah sekali menemukan kata-

kata “merdeka” disekitar kita, 

dilingkungan perumahan tempat kita 

tinggal, di pusat perbelanjaan juga 

banyak kata-kata merdeka yang 

beterbaran, misalnya “semarak 

merdeka”, “diskon kemerdekaan”, 

bahkan warna merah dan putih juga mulai 

banyak kita lihat. Ya memang karena 

bulan ini adalah peringatan kemerdekaan 

bangsa Indonesia, kemerdekaan dari 

“penjajahan” dari bangsa lain, tanggal 17 

agustus adalah hari dimana 

kemerdekaan itu dideklarasikan sebagai 

bukti bahwa kita memang merdeka, 

merdeka untuk mengurus nasibnya 

sendiri, merdeka untuk mengatur 

kehidupan berbangsa sendiri, tapi 

apakah pribadi kita sudah merdeka? 

 

Merdeka, apa sih artinya 

merdeka? kalau dari pemahaman selama 

ini adalah kebebasan menentukan nasib 

K 
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sendiri, kebebasan 

mengatur kehidupan 

sendiri. Di segi 

bangsa mungkin kita 

sudah merdeka, 

mungkin lho ya, kita 

sudah bisa 

menentukan lambang negara sendiri, kita 

bisa membuat bendera sendiri, kita bisa 

menentukan mata uang sendiri, kita bisa 

bebas berjalan diseluruh wilayah negara 

ini. Tapi..bagaimana jika anda lihat 

barang-barang disekitar anda, coba anda 

lihat labelnya, barang mana saja yang 

dibuat oleh bangsa kita sendiri? anda 

pasti banyak menemukan barang-barang 

yang dibuat oleh luar negeri, barang-

barang yang diimpor dari luar negeri, 

benar? Bukannya kita sudah merdeka 

ya? 

 

Lalu coba saja, ketika anda secara 

halus dipaksa untuk mengikuti sebuah 

bisnis, bisnis yang berasal dari luar 

negeri, anda diberikan keuntungan-

keuntungan yang seolah terlihat besar, 

terlihat baik, lalu anda mengikutinya, 

berjuang mati-matian untuk bisnis itu? 

sementara keuntungan besar malah lari 

ke luar negeri, padahal seharusnya 

masuk kedalam negeri? bukannya kita 

sudah merdeka ya? 

 

Saat anda 

melihat film-film 

amerika di bioskop, 

anda melihat 

bagaimana canggihnya 

teknologi di amerika, 

bagaimana di film itu 

diceritakan bahwa ketika gedung putih 

amerika diserang oleh sekelompok 

teroris, presiden ditahan, lalu masih ada 

satu polisi yang kuat masih bisa 

menyelamatkan amerika, masih bisa 

mengalahkan semua teroris itu, anda pun 

mengangguk-ngangguk dengan cerita itu 

lalu tertanam di benak anda, “wah 

amerika hebat ya”, bukannya anda 

sedang dimasuki “program jajahan” ya? 
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Coba anda lihat ketika 

negara ini membutuhkan hutang 

dari berbagai negara didunia ini, 

hutang terus diminta, jumlahnya 

semakin membesar, ketika hutang 

membesar maka siapa yang 

memiliki kewenangan menarik 

hutangnya? tentu yang memberi 

hutang kan, sama ketika anda 

meminjam uang kepada orang 

lain, anda terus meminjam maka 

tentu anda menjadi hormat kepada orang 

yang meminjami uang itu, anda menjadi 

segan kepada orang yang meminjami 

uang itu, bahkan anda mematuhi 

permintaan dari orang yang meminjami 

uang demi menghapuskan hutang anda? 

katanya sudah merdeka?  

Akhir-akhir ini muncul berita di 

televisi bahwa pedagang daging sapi 

mogok karena harga sapi meninggi, hal 

ini katanya karena impor sapi yang 

dibatasi, daging sapi menjadi langka dan 

daging sapi menjadi mahal. Karena 

muncul tekanan yang katanya dari 

“dalam” dari pedagang sapi, maka 

pemerintah membuka lagi jatah 

impornya, dari mana sapinya? siapa yang 

mendapat keuntungan devisa? dari luar 

negeri kan? katanya sudah merdeka, tapi 

kok masih belum bebas ya? 

 

Iya, katanya kita merdeka, tapi 

kenapa kita masih ketakutan untuk 

menentukan sikap sendiri, kenapa kita 

masih takut untuk memutuskan hal yang 

terbaik bagi kita, anda masih takut untuk 

melepas sebuah pekerjaan demi 

pekerjaan lain, kenapa masih ada 

ketakutan-ketakutan dalam pikiran kita 

semua? bukannnya kita sudah merdeka, 

cobalah merenung sejenak dan 

menyadari sepenuhnya bahwa kita 

adalah pribadi-pribadi yang merdeka, 

pribadi yang bebas menentukan kemana 

hidup kita. Saatnya kita berani 

mengatakan kepada diri kita sendiri 

 

“Saya adalah pribadi yang 

merdeka, saya sadar bahwa 

kemerdekaan adalah hak setiap orang, 

dan saya juga memiliki kemerdekaan itu, 

saya bebas untuk menentukan nasib 

saya, untuk membuat hidup saya, saya 

merdeka sekarang untuk membuat hidup 

saya penuh kebaikan, kebahagiaan dan 

keberlimpahan” 
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rrr…grrr….ada suara getaran di 

handphone saya pagi tadi saat 

saya masih dikelas mengajar 

mahasiswa, saya biarkan saja. Setelah 

selesai saya lihat ternyata dari nomor 

yang tidak dikenal, seperti biasa saya 

sms saja dengan pertanyaan “ada yang 

bisa dibantu?”, lalu tidak lama nomor itu 

menghubungi saya, ternyata seorang 

laki-laki. Dia cerita, “mas firman, saya 

bingung setelah mebaca artikel mas 

firman khususnya tentang uang, semua 

mengatakan kalau mau uang maka ya 

cintai uangnya, sementara saya selama 

ini mendapat ilmu bahwa kita tidak perlu 

cinta uang 

karena nanti 

mengarah ke 

cinta dunia lalu 

jadinya merusak 

akidah”. Saya 

bertanya ke dia, 

“bapak 

bagaimana 

hidupnya 

sekarang?”, “hmmm, hidup saya susah 

gaji pas-pasan istri sering komplain” 

jawab dia dengan nada pelan. Anda 

sedang mengalami itu? 

 

Anda mungkin juga bingung ketika 

membaca tulisan-tulisan saya di blog ini 

tentang uang, salah satu contohnya 

tulisan saya tentang mantra ajaib 

mendatangkan uang,klik disini. “Saya 

cinta uang”, ya memang itu mantra yang 

harus anda tanamkan ke pikiran anda, 

yang harus anda install di diri anda. Kalau 

seperti laki-laki tadi yang menganggap 

tidak perlu cinta uang maka ya jadinya 

G 
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uangnya tidak datang, dan terbukti kan 

ketika saya tanyakan ke dia bagaimana 

hidupnya sekarang, maka jawabannya 

gaji pas-pasan, istri sering komplain. 

Banyak orang menganggap bahwa hal ini 

sepele, padahal ini adalah hal penting 

dalam hidup kita. Banyak buku, banyak 

para pemuka agama, banyak acara 

televisi tanpa anda sadari menjauhkan 

anda dari uang. Saya sering menemukan 

muka-muka yang tersenyum malu-malu 

di kelas AMC (Alpha Mind Control) ketika 

membahas tentang uang ini, sebab 

mereka menyadari bahwa selama ini 

memang tidak mau dengan uang. 

 

Memang ada orang yang tidak 

mau dengan uang? di facebook saya, 

sering banyak ada banyak orang yang 

berkomentar bahwa “tidak mungkin ada 

orang yang tidak mau dengan uang, 

karena takdir Tuhan saja yang 

membedakan, ada yang ditakdirkan 

kaya, ada yang ditakdirkan miskan”, dan 

komentar lainnya yang sejenis dengan 

itu. Dikelas AMC baru banyak orang 

tersadarkan bahwa dirinya memang tidak 

mau dengan uang, sehingga ketika 

membuat usaha, menjalankan bisnis 

yang ada pasti incomenya kurang, 

penghasilannya pas-pasan. Apapun 

bisnisnya, apapun profesinya bisa 

membuat anda memiliki income besar, 

asalkan anda memang mau dengan 

uang, alias memang cinta dengan uang. 

Kalau anda membenci uang, maka pasti 

uangpun menjauh dari anda. Coba deh 

anda baca juga artikel saya tentang isi 

dompet itu tergantung sugestimu, klik 

disini 

 

Saya senang ketika melihat 

perkembangan teman-teman yang sudah 

Cintai Uang 

Pasti Uang 

Mencintaimu 

-Firman Pratama- 
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memahami AMC, hidupnya semakin baik, 

uangnya juga semakin mudah datang. 

Artinya apa yang saya “riset” tentang 

uang itu benar, apa yang saya ajarkan di 

kelas AMC memang terbukti. Selama ini 

anda, dan banyak orang lainnya dberikan 

“doktrin” alias “sugesti” yang membuat 

diri anda takut dengan uang, yang 

membuat anda membenci uang, tanpa 

anda sadari. Hal inilah yang 

mengakibatkan anda dan banyak orang 

mengeluh tentang uang. Benahi 

pikiranmu, tata ulang pikiranmu, pasti 

uang mudah mendatangi kita. Hindari 

doktrin-doktrin yang membuat anda 

membenci uang, karena kalau anda 

membenci uang maka percayalah semua 

usaha anda, semua bisnis anda percuma 

saja. Saya juga bingung, kenapa orang-

orang itu menyuruh orang lain membenci 

uang ya? (hmm..tanda tanya besar) 
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Ketika Terjebak Dalam Pemahaman 

Hipnotis yang Sempit 
 

adi malam saya menerima 

telepon dari dua orang yang 

sama-sama menanyakan 

tentang hipnotis, “mas firman, kalau saya 

mau menghipnotis karyawan saya yang 

tersangka mencuri apa bisa dia 

mengaku”, kalau yang satunya bertanya 

tentang hipnotis yang hampir mirip sih 

dengan pertanyaan pertama tapi untuk 

suaminya “saya ingin tahu dan ingin bukti 

kalau suami saya selingkuh dari 

kejujurannya,bisa dihipnotis suami saya 

mas?”. Dan baru saja saya bertemu 

dengan seorang bapak di kantor wahana 

sejatinyang memang sudah membuat 

janji ke saya. Bapak ini bertanya “apakah 

bisa masuk ke bawah sadar dengan 

mudah, ngga perlu dihipnotis dulu, 

disugesti dulu?” Berbagai pertanyaan 

yang muncul akibat memahami hipnotis 

dengan sempit. 

 

Banyak artikel diinternet yang 

justru menyempitkan makna hipnotis dan 

mempersulitnya, banyak orang-orang 

yang katanya mengajarkan hipnotis tetapi 

malah memberikan ajaran yang sempit 

dan susah. Pemahaman hipnotis sempit 

jika hanya memaknai hipnotis hanya 

seperti di tv, seperti di video-video 

youtube, yang terlihat seperti tidur pejam 

mata. Yang namanya di tv itu semua 

diedit, apalagi video yang diyoutube 

maka tentu sudah diedit dan dipersiapkan 

agar terlihat menarik dan bagus. Ketika 

menanyakan hipnotis untuk jujur, maka 

jawabannya tidak bisa diangg jujur 

karena ketika seseorang itu pejam mata 

maka tetap bisa berbicara sesuai dengan 

yang diinginkan,mau ngarang juga bisa. 

Kalau orangnya memang mau berkata 

jujur maka pasti bicara apa adanya, tetapi 

kalau orangnya mau mengarang cerita 

maka juga bisa mengarang. 

Memahami hipnotis yang sempit 

sebenarnya malah mempersulit diri, 

karena menganggap jika ingin mengubah 

pikiran itu harus terpejam dan seolah-

olah tidur. Lalu juga menganggap yang 

bisa membuat terpejam dan rileks, serta 

yang bisa mengubah program dalam 

pikiran hanyalah orang-orang tertentu 

yang menyebut dirinya terapist hehe. 

Padahal mereka terapis itu hanya 

membimbing anda,kalau anda setuju 

T 
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dengan perintahnya maka terjadi,kalau 

menolak ya tidak ada apa-apa. 

 

Hipnotis memang sering dianggap 

sesuatu yang ajaib dan istimewa, seperti 

yang menelepon saya malam tadi,begitu 

saya coba sadarkan dan beri 

pemahaman eh langsung deh bicara 

“berarti gak ada yang istimewa dari 

hipnotis, saya baca di web mana yang 

mengatakan pelatihan hipnotis bisa ini 

dan itu, bisa buat jujur,bisa 

mempengaruhi orang” , saya 

menjawabnya ya memag bisa kalau 

orangnya maupak.Kalau orangnya gak 

mau ya gak bisa. Oh ya, saya ingat ketika 

ada orang yang mengambil kelas privat 

AMC tapi ternyata tujuannya untuk 

menghipnotis saya karena orang ini 

sudah ikut pelatihn hipnotis ditempat lain 

sampai mendapat sertifikat instruktur. 

Orang ini minta ijin untuk membuktikan 

ilmu hipnotisnya kesaya, dia menyuruh 

saya menatap ke telapak tangannya, 

“mas firman, fokus ke telapak tangan 

saya”, 

saya jawab “kalau saya fokusnya 

ke hp saya gimana pak, boleh?” 

bapak ini menjawab lagi “iya deh 

boleh..fokusnya ke hpnya,pelan-pelan 

mas mulai lemas dan rilek lalu pejam 

mata” 

kemudian saya bilang ” bapak 

akun fb nya apa ya,ini saya mau 

masukkan group alumni AMC?” 

bapak ini tersenyum…”mas firman 

kok gak nurut sama sekali ke saya ya,gak 

bisa dihipnotis nih..berarti memang 

hipnotis itu harus mau si kliennya, artinya 

bukan saya yang menghipnotis, kalau 

orang belajar AMC seperti ini dan sadar 

cara menggunakan pikiran jadinya gak 

perlu ke terapis lgi” 

“apa bapak mau memvonis saya 

masuk golongan orang yang susah 

dihipnotis seperti ajaran yang bapak telah 

disertifikasi itu hehe” jawab saya. 

bapak ini tertawa “kalau saya 

memahami utuh dan membuka lebar 

cakrawala saya tentang hipnotis seperti 

di AMC ini maka semua orang normal 

bisa dihipnotis mas” 

Pemahaman yang sempit 

membuat pengetahuan anda menjadi 

sempit, pahami hipnotis dengan 

utuh,benar dan luas sehingga benar-

benar bisa menerapkannya dalam 

kehidupan. 
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da sebuah sms yang masuk ke 

inbox handphone saya, “pak 

firman , emang buku itu ada 

manteranya ya pak?”. Hanya tersenyum 

saja membaca pesan seperti ini, mungkin 

pemahaman yang ada di masyarakat 

saat ini tergantung dengan mantra, yang 

membuat sesuatu terlihat sakti adalah 

mantra. Apa karena sering melihat orang-

orang (yang mengaku) pinter itu sering 

komat-kamit mulutnya ketika sedang 

beraksi menyembuhkan, atau aksi di film-

film misteri yang sering tayang di bioskop 

indonesia? Apakah mantra itu? Yang 

membuat seseorang bisa mempengaruhi 

pikiran orang lain, apakah 

mantranya?  Buku Alpha Telepati ini 

memang sangat fenomenal dan sudah 

terbukti membantu banyak orang untuk 

mempengaruhi orang lain tanpa mantra 

yang aneh-aneh. 

 

Ngomongin soal mantra, jadi ingat 

kalimat ini Sing ayu, sing wedon, sopo 

sopo wong wedon sing ayu pasti 

mlayu nang atiku”, paham ngga 

artinya? he.he..itu bahasa jawa yang 

saya pernah baca di buku jaman dulu 

Mantra penarik wanita. Dalam buku itu 

dijelaskan, bahwa membaca kalimat itu 

11x saat ditempat keramaian sambil 

memegang kertas yang sudah dituliskan 

huruf arab. Bagi anda yang tidak 

memahami artinya, tentu hanya bermodal 
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keyakinan terhadap siapa yang 

memberinya kan, jika yang memberinya 

adalah seorang yang dianggap “dukun”, 

“orang pinter” pasti anda percaya. Tetapi 

bagi anda yang memahami bahasa jawa, 

tentu menjadi lebih percaya lagi kan, 

sebab arti dari kalimat diatas dalam 

bahasa Indonesia adalah 

 

 “yang cantik, yang 

perempuan, siapa saja orang 

perempuan yang cantik pasti 

masuk ke hatiku” 

 

Apakah seperti itu yang dimaksud 

mantra di pikiran anda? Di buku Alpha 

Telepati ini, anda pasti menemukan 

sebuah “ilmu” yang mampu menyadarkan 

diri anda, bahwa yang membuat orang 

lain menurut kepada anda bukan karena 

mantra, tapi karena Pikiran anda yang 

membuatnya. Lho terus mantranya apa? 

pasti pertanyaan ini muncul di benak 

anda? Buku Alpha telepati adalah 

panduan untuk anda mempengaruhi 

orang lain, dan didalamnya sudah 

dijelaskan bagaimana “membuat” 

mantranya. Nah, siapa yang membuat 

mantranya? iya, anda sendiri. Karena 

kalau anda sudah paham rumusnya 

maka tentu anda bisa membuat sendiri 

kalimat-kalimat mantranya untuk 

mempengaruhi orang lain. 

Untuk artikel tentang mantra, doa 

dan sugesti bisa anda baca tulisan saya 

ini Mantra, Doa dan Sugesti adalah 

Kekuatan dari Pikiran. 

 

Jadi kalau anda berharap 

menemukan mantra khusus di buku 

Alpha Telepati, maka tentu tidak ada, 

tetapi kalau anda mau tahu bagaimana 

“rumusnya” membuat mantra, maka buku 

alpha telepati tepat untuk anda miliki. 

Ketika anda menemukan mantra-mantra 

di buku-buku yang mengatakan bisa 

mempengaruhi orang lain misalnya untuk 

masalah cinta, maka sadarlah yang 

membuat cinta anda terkirim ke orang lain 

itu bukan karena mantranya tetapi karena 

pikiran anda sendiri. Kalau anda diberi 

“jimat” dari seseorang yang katanya bisa 

menarik bagi orang lain maka sadarlah 

KEKUATAN  

 

13 MKS Edisi Agustus 2016 

https://firmanpratama.wordpress.com/2013/05/16/mantra-doa-dan-sugesti-adalah-kekuatan-dari-pikiran/
https://firmanpratama.wordpress.com/2013/05/16/mantra-doa-dan-sugesti-adalah-kekuatan-dari-pikiran/


juga bahwa bukan jimat itu yang menarik 

orang lain, tetapi pikiran anda sendiri. 

 

Buku Alpha Telepati memang 

saya buat untuk memberikan kesadaran 

kepada setiap orang bahwa dirinya sudah 

dibekali Tuhan untuk mempengaruhi 

orang lain dengan mudah, yaitu melalui 

Pikiran kita. Ketika anda mau memahami 

isi buku Alpha telepati ini dan merasakan 

keajaiban setelah menerapkannya maka 

seharusnya yang ada hanyalah rasa 

berterima kasih kepada Tuhan atas 

karunia berupa “kekuatan pikiran” yang 

sudah diberikan secara adil kepada 

semua manusia. 
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aya terkadang heran ketika ada 

orang tua yang mengeluh bahwa 

anaknya memiliki penyakit 

gagap bicara, sehingga harus 

disembuhkan. Kalimat ini jika dilihat 

sekilas memang benar, tetapi jika 

dipahami lagi maka sangatlah keliru. 

Persepsi penyakit adalah sesuatu 

masalah yang diakibatkan oleh sebuah 

organisme dari luar, sedangkan gagap 

bukan lah sebuah penyakit, mengapa? 

karena sampai tulisan ini saya buat masih 

belum ada virus,kuman atau bakteri yang 

menyebabkan gagap, kalau anda 

menemukan maka bisa informasikan ke 

saya he.he.. 

 

Mengapa saya berusaha 

membenarkan pesepsi ini, karena ketika 

anda menganggap gagap sebagai 

sebuah penyakit, maka pasti sudah tidak 

bisa sembuh walaupun anda mencari 

kemana saja obatnya. Karena obatnya 

sudah pasti tidak ada, apa yang mau 

diobati sedangkan gagap bukan sebuah 

penyakit. Terus..kalau begitu gagap itu 

apa? itu yang muncul di benak anda kan? 

S 
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Gagap merupakan masalah 

psikologis, saya sebut sebagai 

“masalah”, kalau masalah maka 

dibutuhkan solusi atau cara untuk 

mengatasinya. Nah..jika anda sudah 

membenarkan persepsi di pikiran anda 

bahwa gagap itu sebuah masalah, maka 

yang anda cari adalah solusi, cara 

ataulah teknik untuk mengatasinya. Buka 

lagi bingung mencari obat, penawar atau 

apalah benda-benda lainnya. Ketika anda 

sebagai orang tua mencari “obat” untuk 

penyakit gagap maka saya jamin tidak 

pernah menemukannya, dan akhirnya 

anda mendiamkan saja gagap ini 

meskipun merasa kasihan kepada anak 

anda, kepada saudara atau mungkin diri 

anda sendiri yang mengalami gagap ini. 

Oke, kalau begitu mulai sekarang 

diubah ya persepsi anda bahwa gagap itu 

penyakit, melainkan sebuah masalah. 

Jika anda mencari solusi dari masalah 

maka itu benar dan pasti ditemukan. Bagi 

anda yang mengalami gagap, merupakan 

masalah kan?bagi anda yang punya anak 

dengan gagap, pasti juga masalah kan? 

nah solusi untuk gagap inilah yang perlu 

dicari. 

 

Sekarang, saya ingin 

mengilustrasikan dengan contoh lain. 

Saat anak anda mengalami masalah 

malas belajar, siapa sebenarnya yang 

perlu diubah? orang tuanya, atau 

anaknya? yang utama tentu anaknya 

kan, baru orang tuanya juga perlu 

memperbaiki sikap diri. Kalau begitu 

sama halnya dengan masalah gagap ini, 

maka yang perlu diubah dan diberikan 

solusi adalah anaknya terlebih dulu baru 

orang tuanya. 
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Masalah dapat teratasi, jika solusi 

yang diberikan haruslah diterapkan 

secara terus-menerus, jika solusi itu 

hanya diterapkan sekali saja, maka pasti 

masalahnya hanya selesai saat itu saja. 

Contoh ya, ketika anda gatal maka 

solusinya adalah dengan menggaruk, 

betul? Anda sudah mendapat solusinya 

kan untuk masalah gatal, yaitu 

menggaruk. Sekarang saya bertanya, 

bagaimana jika saat anda gatal tetapi 

tidak menggaruk?apakah hilang 

gatalnya?tentu tidak kan? 

Sama halnya dengan proses 

terapi gagap, saya memberikan cara, 

memberikan solusi bagi anda untuk 

mengatasi masalah gagap itu disaat anda 

mengalaminya, Sehingga kapanpun 

anda, anak anda yang gagap, dapat 

mengatasi gagapnya dengan teknik yang 

saya berikan saat proses konseling 

terapi. Jika teknik ini sering dilakukan, 

maka sudah menjadi kebiasaan kan, 

akibatnya pikiran anda terlatih untuk 

mulai berhenti gagap lagi, yang tersisa 

adalah bicara yang lancar saja. 

Jadi gagap bukan penyakit ya, tapi 

suatu masalah psikologis bicara yang 

ada solusinya, ada tekniknya untuk 

mengatasi masalah tersebut 
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ada tanggal 6 Agustus 1945 

sebuah bom atom dijatuhkan di 

atas kota Hiroshima Jepang oleh 

Amerika Serikat yang mulai menurunkan 

moral semangat tentara Jepang di 

seluruh dunia. Sehari kemudian Badan 

Penyelidik Usaha Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia BPUPKI, atau 

“Dokuritsu Junbi Cosakai”, berganti nama 

menjadi PPKI (Panitia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia) atau disebut 

juga Dokuritsu Junbi Inkai dalam bahasa 

Jepang,  untuk lebih menegaskan 

keinginan dan tujuan mencapai 

kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 

Agustus 1945, bom atom kedua 

dijatuhkan di atas Nagasaki sehingga 

menyebabkan Jepang menyerah kepada 

Amerika Serikat dan sekutunya. Momen 

ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia 

untuk memproklamasikan 

kemerdekaannya. Soekarno, Hatta 

selaku pimpinan PPKI dan Radjiman 

Wedyodiningrat sebagai mantan ketua 

BPUPKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di 

sebelah timur laut Saigon, Vietnam untuk 

P 
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bertemu Marsekal Terauchi. Mereka 

dikabarkan bahwa pasukan Jepang 

sedang di ambang kekalahan dan akan 

memberikan kemerdekaan kepada 

Indonesia. Sementara itu di Indonesia, 

pada tanggal 14 Agustus 1945, Sutan 

Syahrir telah mendengar berita lewat 

radio bahwa Jepang telah menyerah 

kepada Sekutu. Para pejuang bawah 

tanah bersiap-siap memproklamasikan 

kemerdekaan RI, dan menolak bentuk 

kemerdekaan yang diberikan sebagai 

hadiah Jepang.  

 

Pada tanggal 12 Agustus 1945, 

Jepang melalui Marsekal Terauchi di 

Dalat, Vietnam, mengatakan kepada 

Soekarno, Hatta dan Radjiman bahwa 

pemerintah Jepang akan segera 

memberikan kemerdekaan kepada 

Indonesia dan proklamasi kemerdekaan 

dapat dilaksanakan dalam beberapa hari, 

tergantung cara kerja PPKI. Meskipun 

demikian Jepang menginginkan 

kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 

Agustus. Dua hari kemudian, saat 

Soekarno, Hatta dan Radjiman kembali 

ke tanah air dari Dalat, Sutan Syahrir 

mendesak agar Soekarno segera 

memproklamasikan kemerdekaan karena 

menganggap hasil pertemuan di Dalat 

sebagai tipu muslihat Jepang, karena 

Jepang setiap saat sudah harus 

menyerah kepada Sekutu dan demi 

menghindari perpecahan dalam kubu 

nasionalis, antara yang anti dan pro 

Jepang. Hatta menceritakan kepada 

Syahrir tentang hasil pertemuan di Dalat. 

Soekarno belum yakin bahwa Jepang 

memang telah menyerah, dan proklamasi 

kemerdekaan RI saat itu dapat 

menimbulkan pertumpahan darah yang 

besar, dan dapat berakibat sangat fatal 

jika para pejuang Indonesia belum siap. 

Soekarno mengingatkan Hatta bahwa 

Syahrir tidak berhak memproklamasikan 

kemerdekaan karena itu adalah hak 

Panitia Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia (PPKI). Sementara itu Syahrir 

menganggap PPKI adalah badan buatan 

Jepang dan proklamasi kemerdekaan 

oleh PPKI hanya merupakan ‘hadiah’ dari 

Jepang (sic).  

 

Pada tanggal 14 Agustus 1945 

Jepang menyerah kepada Sekutu. 

Tentara dan Angkatan Laut Jepang 

masih berkuasa di Indonesia karena 

Jepang telah berjanji akan 

mengembalikan kekuasaan di Indonesia 

ke tangan Sekutu. Sutan Sjahrir, Wikana, 

Darwis, dan Chaerul Saleh mendengar 

kabar ini melalui radio BBC. Setelah 

mendengar desas-desus Jepang bakal 

bertekuk lutut, golongan muda mendesak 

golongan tua untuk segera 

memproklamasikan kemerdekaan 

Indonesia. Namun golongan tua tidak 
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ingin terburu-buru. Mereka tidak 

menginginkan terjadinya pertumpahan 

darah pada saat proklamasi. Konsultasi 

pun dilakukan dalam bentuk rapat PPKI.  

 

Golongan muda tidak menyetujui 

rapat itu, mengingat PPKI adalah sebuah 

badan yang dibentuk oleh Jepang. 

Mereka menginginkan kemerdekaan atas 

usaha bangsa kita sendiri, bukan 

pemberian Jepang. Soekarno dan Hatta 

mendatangi penguasa militer Jepang 

(Gunsei) untuk memperoleh konfirmasi di 

kantornya di Koningsplein (Medan 

Merdeka). Tapi kantor tersebut kosong. 

Soekarno dan Hatta bersama Soebardjo 

kemudian ke kantor Bukanfu, Laksamana 

Muda Maeda, di Jalan Medan Merdeka 

Utara (Rumah Maeda di Jl Imam Bonjol 

1).  

 

Maeda menyambut kedatangan 

mereka dengan ucapan selamat atas 

keberhasilan mereka di Dalat. Sambil 

menjawab ia belum menerima konfirmasi 

serta masih menunggu instruksi dari 

Tokyo. Sepulang dari Maeda, Soekarno 

dan Hatta segera mempersiapkan 

pertemuan Panitia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 

pukul 10 pagi 16 Agustus keesokan 

harinya di kantor Jalan Pejambon No 2 

guna membicarakan segala sesuatu 

yang berhubungan dengan persiapan 

Proklamasi Kemerdekaan. Sehari 

kemudian, gejolak tekanan yang 

menghendaki pengambilalihan 

kekuasaan oleh Indonesia makin 

memuncak dilancarkan para pemuda dari 

beberapa golongan.  
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Rapat PPKI pada 16 Agustus 

pukul 10 pagi tidak dilaksanakan karena 

Soekarno dan Hatta tidak muncul. 

Peserta rapat tidak tahu telah terjadi 

peristiwa Rengasdengklok. Para pemuda 

pejuang, termasuk Chaerul Saleh, 

Sukarni, dan Wikana –yang konon 

kabarnya terbakar gelora heroismenya 

setelah berdiskusi dengan Ibrahim gelar 

Datuk Tan Malaka –yang tergabung 

dalam gerakan bawah tanah kehilangan 

kesabaran, dan pada dini hari tanggal 16 

Agustus 1945.  

 

Bersama Shodanco Singgih, salah 

seorang anggota PETA, dan pemuda 

lain, mereka membawa Soekarno 

(bersama Fatmawati dan Guntur yang 

baru berusia 9 bulan) dan Hatta, ke 

Rengasdengklok, yang kemudian 

terkenal sebagai peristiwa 

Rengasdengklok. Tujuannya adalah agar 

Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta tidak 

terpengaruh oleh Jepang. Di sini, mereka 

kembali meyakinkan Soekarno bahwa 

Jepang telah menyerah dan para pejuang 

telah siap untuk melawan Jepang, apa 

pun risikonya.  

 

Di Jakarta, golongan muda, 

Wikana, dan golongan tua, yaitu Mr. 

Ahmad Soebardjo melakukan 

perundingan. Mr. Ahmad Soebardjo 

menyetujui untuk memproklamasikan 

kemerdekaan Indonesia di Jakarta. maka 

diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar 

Ahmad Soebardjo ke Rengasdengklok. 

Mereka menjemput Ir. Soekarno dan Drs. 

Moh. Hatta kembali ke Jakarta. Mr. 

Ahmad Soebardjo berhasil meyakinkan 

para pemuda untuk tidak terburu – buru 

memproklamasikan kemerdekaan.  

 

Setelah tiba di Jakarta, mereka 

pulang kerumah masing-masing. 

Mengingat bahwa hotel Des Indes 

(sekarang kompleks pertokoan di 

Harmoni) tidak dapat digunakan untuk 

pertemuan setelah pukul 10 malam, 

maka tawaran Laksamana Muda Maeda 

untuk menggunakan rumahnya 

(sekarang gedung museum perumusan 

teks proklamasi) sebagai tempat rapat 

PPKI diterima oleh para tokoh Indonesia.  

 

Perjuangan Menjelang 

Kemerdekaan Malam harinya, Soekarno 

dan Hatta kembali ke Jakarta. Mayor 

Jenderal Moichiro Yamamoto, Kepala 

Staf Tentara ke XVI (Angkatan Darat) 

yang menjadi Kepala pemerintahan 

militer Jepang (Gunseikan) di Hindia 

Belanda tidak mau menerima Sukarno-

Hatta yang diantar oleh Maeda Tadashi 

dan memerintahkan agar Mayor Jenderal 

Otoshi Nishimura, Kepala Departemen 

Urusan Umum pemerintahan militer 
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Jepang, untuk menerima kedatangan 

rombongan tersebut.  

 

Nishimura mengemukakan bahwa 

sejak siang hari tanggal 16 Agustus 1945 

telah diterima perintah dari Tokio bahwa 

Jepang harus menjaga status quo, tidak 

dapat memberi ijin untuk mempersiapkan 

proklamasi Kemerdekaan Indonesia 

sebagaimana telah dijanjikan oleh 

Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. 

Soekarno dan Hatta menyesali 

keputusan itu dan menyindir Nishimura 

apakah itu sikap seorang perwira yang 

bersemangat Bushido, ingkar janji agar 

dikasihani oleh Sekutu.  

 

Akhirnya Sukarno-Hatta meminta 

agar Nishimura jangan menghalangi 

kerja PPKI, mungkin dengan cara pura-

pura tidak tau. Melihat perdebatan yang 

panas itu Maeda dengan diam-diam 

meninggalkan ruangan karena 

diperingatkan oleh Nishimura agar 

Maeda mematuhi perintah Tokio dan dia 

mengetahui sebagai perwira penghubung 

Angkatan Laut (Kaigun) di daerah 

Angkatan Darat (Rikugun) dia tidak 

punya wewenang memutuskan. Setelah 

dari rumah Nishimura, Sukarno-Hatta 

menuju rumah Laksamana Maeda (kini 

Jalan Imam Bonjol No.1) diiringi oleh 

Myoshi guna melakukan rapat untuk 

menyiapkan teks Proklamasi. Setelah 

menyapa Sukarno-Hatta yang 

ditinggalkan berdebat dengan Nishimura, 

Maeda mengundurkan diri menuju kamar 

tidurnya. Penyusunan teks Proklamasi 

dilakukan oleh Soekarno, M. Hatta, 

Achmad Soebardjo dan disaksikan oleh 
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Soekarni, B.M. Diah, Sudiro (Mbah) dan 

Sayuti Melik. Myoshi yang setengah 

mabuk duduk di kursi belakang 

mendengarkan penyusunan teks tersebut 

tetapi kemudian ada kalimat dari 

Shigetada Nishijima seolah-olah dia ikut 

mencampuri penyusunan teks 

proklamasi dan menyarankan agar 

pemindahan kekuasaan itu hanya berarti 

kekuasaan administratif. Tentang hal ini 

Bung Karno menegaskan bahwa 

pemindahan kekuasaan itu berarti 

“transfer of power”. Bung Hatta, 

Subardjo, B.M Diah, Sukarni, Sudiro dan 

Sajuti Malik tidak ada yang 

membenarkan klaim Nishijima tetapi di 

beberapa kalangan klaim Nishijima masih 

didengungkan. Setelah konsep selesai 

disepakati, Sajuti menyalin dan mengetik 

naskah tersebut menggunakan mesin 

ketik yang diambil dari kantor perwakilan 

AL Jerman, milik Mayor (Laut) Dr. 

Hermann Kandeler. Pada awalnya 

pembacaan proklamasi akan dilakukan di 

Lapangan Ikada, namun berhubung 

alasan keamanan dipindahkan ke 

kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan 

Timur 56 (sekarang Jl. Proklamasi no. 1). 

Fakta Detik-detik Proklamasi 

Perundingan antara golongan muda dan 

golongan tua dalam penyusunan teks 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 

berlangsung pukul 02.00 – 04.00 dini hari.  

 

Teks proklamasi ditulis di ruang 

makan di laksamana Tadashi Maeda jln 

Imam Bonjol No 1. Para penyusun teks 

proklamasi itu adalah Ir. Soekarno, Drs. 

Moh. Hatta, dan Mr. Ahmad Soebarjo. 

Konsep teks proklamasi ditulis oleh Ir. 

Soekarno sendiri. Di ruang depan, hadir 

B.M Diah Sayuti Melik, Sukarni dan 

Soediro. Sukarni mengusulkan agar yang 

menandatangani teks proklamasi itu 

adalah Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta 

atas nama bangsa Indonesia. Teks 

Proklamasi Indonesia itu diketik oleh 

Sayuti melik.  

 

Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di 

kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan 

Timur 56 telah hadir antara lain Soewirjo, 

Wilopo, Gafar Pringgodigdo, Tabrani dan 

Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10:00 

dengan pembacaan proklamasi oleh 

Soekarno dan disambung pidato singkat 

tanpa teks. Kemudian bendera Merah 

Putih, yang telah dijahit oleh bu 

Fatmawati, dikibarkan, disusul dengan 

sambutan oleh Soewirjo, wakil walikota 

Jakarta saat itu dan Moewardi, pimpinan 

Barisan Pelopor. Pada awalnya Trimurti 

diminta untuk menaikkan bendera namun 

ia menolak dengan alasan pengerekan 

bendera sebaiknya dilakukan oleh 

seorang prajurit.  
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Oleh sebab itu ditunjuklah Latief 

Hendraningrat, seorang prajurit PETA, 

dibantu oleh Soehoed untuk tugas 

tersebut. Seorang pemudi muncul dari 

belakang membawa nampan berisi 

bendera Merah Putih (Sang Saka Merah 

Putih), yang dijahit oleh Fatmawati 

beberapa hari sebelumnya. Setelah 

bendera berkibar, hadirin menyanyikan 

lagu Indonesia Raya.. Sampai saat ini, 

bendera pusaka tersebut masih disimpan 

di Museum Tugu Monumen Nasional.  

 

Setelah upacara selesai 

berlangsung, kurang lebih 100 orang 

anggota Barisan Pelopor yang dipimpin 

S.Brata datang terburu-buru karena 

mereka tidak mengetahui perubahan 

tempat mendadak dari Ikada ke 

Pegangsaan. Mereka menuntut 

Soekarno mengulang pembacaan 

Proklamasi, namun ditolak. Akhirnya 

Hatta memberikan amanat singkat 

kepada mereka.  Hari Jumat di bulan 

Ramadhan, pukul 05.00 pagi, fajar 17 

Agustus 1945 memancar di ufuk timur. 

Embun pagi masih menggelantung di 

tepian daun. Para pemimpin bangsa dan 

para tokoh pemuda keluar dari rumah 

Laksamana Maeda, dengan diliputi 

kebanggaan setelah merumuskan teks 

Proklamasi hingga dinihari. Mereka, telah 

sepakat untuk memproklamasikan 

kemerdekaan bangsa Indonesia hari itu 

di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan 

Timur No. 56 Jakarta, pada pukul 10.00 

pagi.  

 

Bung Hatta sempat berpesan 

kepada para pemuda yang bekerja pada 

pers dan kantor-kantor berita, untuk 

memperbanyak naskah proklamasi dan 

menyebarkannya ke seluruh dunia ( 

Hatta, 1970:53 ). Menjelang pelaksanaan 

Proklamasi Kemerdekaan, suasana di 

24 MKS Edisi Agustus 2016 

KEKUATAN  

 



Jalan Pegangsaan Timur 56 cukup sibuk. 

Wakil Walikota, Soewirjo, memerintahkan 

kepada Mr. Wilopo untuk mempersiapkan 

peralatan yang diperlukan seperti 

mikrofon dan beberapa pengeras suara. 

Sedangkan Sudiro memerintahkan 

kepada S. Suhud untuk mempersiapkan 

satu tiang bendera. Karena situasi yang 

tegang, Suhud tidak ingat bahwa di 

depan rumah Soekarno itu, masih ada 

dua tiang bendera dari besi yang tidak 

digunakan. Malahan ia mencari sebatang 

bambu yang berada di belakang rumah. 

Bambu itu dibersihkan dan diberi tali. Lalu 

ditanam beberapa langkah saja dari teras 

rumah. Bendera yang dijahit dengan 

tangan oleh Nyonya Fatmawati Soekarno 

sudah disiapkan. Bentuk dan ukuran 

bendera itu tidak standar, karena kainnya 

berukuran tidak sempurna. Memang, kain 

itu awalnya tidak disiapkan untuk 

bendera. Sementara itu, rakyat yang 

telah mengetahui akan dilaksanakan 

Proklamasi Kemerdekaan telah 

berkumpul. Rumah Soekarno telah 

dipadati oleh sejumlah massa pemuda 

dan rakyat yang berbaris teratur. 

Beberapa orang tampak gelisah, khawatir 

akan adanya pengacauan dari pihak 

Jepang. Matahari semakin tinggi, 

Proklamasi belum juga dimulai.  

 

Waktu itu Soekarno terserang 

sakit, malamnya panas dingin terus 

menerus dan baru tidur setelah selesai 

merumuskan teks Proklamasi. Para 

undangan telah banyak berdatangan, 

rakyat yang telah menunggu sejak pagi, 

mulai tidak sabar lagi. Mereka yang 

diliputi suasana tegang berkeinginan 

keras agar Proklamasi segera dilakukan. 

Para pemuda yang tidak sabar, mulai 

mendesak Bung Karno untuk segera 

membacakan teks Proklamasi. Namun, 

Bung Karno tidak mau membacakan teks 

Proklamasi tanpa kehadiran Mohammad 

Hatta. Lima menit sebelum acara dimulai, 

Mohammad Hatta datang dengan 

pakaian putih-putih dan langsung menuju 

kamar Soekarno. Sambil menyambut 

kedatangan Mohammad Hatta, Bung 

Karno bangkit dari tempat tidurnya, lalu 

berpakaian. Ia juga mengenakan stelan 

putih-putih. Kemudian keduanya menuju 

tempat upacara. Marwati Djoened 

Poesponegoro ( 1984:92-94 ) melukiskan 

upacara pembacaan teks Proklamasi itu. 

Upacara itu berlangsung sederhana saja. 

Tanpa protokol. Latief Hendraningrat, 

salah seorang anggota PETA, segera 

memberi aba-aba kepada seluruh 

barisan pemuda yang telah menunggu 

sejak pagi untuk berdiri. Serentak semua 

berdiri tegak dengan sikap sempurna. 

Latief kemudian mempersilahkan 

Soekarno dan Mohammad Hatta maju 

beberapa langkah mendekati mikrofon. 

Dengan suara mantap dan jelas, 
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Soekarno mengucapkan pidato 

pendahuluan singkat sebelum 

membacakan teks proklamasi. “Saudara-

saudara sekalian ! saya telah minta 

saudara hadir di sini, untuk menyaksikan 

suatu peristiwa maha penting dalam 

sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita 

bangsa Indonesia telah berjuang untuk 

kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah 

beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi 

kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu 

ada naiknya ada turunnya. Tetapi jiwa 

kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga 

di dalam jaman Jepang, usaha kita untuk 

mencapai kemerdekaan nasional tidak 

berhenti. Di dalam jaman Jepang ini 

tampaknya saja kita menyandarkan diri 

kepada mereka. Tetapi pada hakekatnya, 

tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. 

Tetap kita percaya pada kekuatan 

sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita 

benar-benar mengambil nasib bangsa 

dan nasib tanah air kita di dalam tangan 

kita sendiri. Hanya bangsa yang berani 

mengambil nasib dalam tangan sendiri, 

akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka 

kami, tadi malam telah mengadakan 

musyawarah dengan pemuka-pemuka 

rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia , 

permusyawaratan itu seia-sekata 

berpendapat, bahwa sekaranglah datang 

saatnya untuk menyatakan kemerdekaan 

kita.  

 

Saudara-saudara! Dengan ini 

kami menyatakan kebulatan tekad itu. 

Dengarkanlah Proklamasi kami: 

PROKLAMASI; Kami bangsa Indonesia 
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dengan ini menyatakan Kemerdekaan 

Indonesia . Hal-hal yang mengenai 

pemindahan kekuasaan dan lain-lain, 

diselenggarakan dengan cara seksama 

dan dalam tempo yang sesingkat-

singkatnya. Jakarta , 17 Agustus 1945. 

Atas nama bangsa Indonesia 

Soekarno/Hatta. Demikianlah saudara-

saudara! Kita sekarang telah merdeka. 

Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat 

tanah air kita dan bangsa kita! Mulai saat 

ini kita menyusun Negara kita! Negara 

Merdeka. Negara Republik Indonesia 

merdeka, kekal, dan abadi. Insya Allah, 

Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu“. 

( Koesnodiprojo, 1951 ).  

Acara, dilanjutkan dengan 

pengibaran bendera Merah Putih. 

Soekarno dan Hatta maju beberapa 

langkah menuruni anak tangga terakhir 

dari serambi muka, lebih kurang dua 

meter di depan tiang. Ketika S. K. Trimurti 

diminta maju untuk mengibarkan 

bendera, dia menolak: ” lebih baik 

seorang prajurit ,” katanya. Tanpa ada 

yang menyuruh, Latief Hendraningrat 

yang berseragam PETA berwarna hijau 

dekil maju ke dekat tiang bendera. S. 

Suhud mengambil bendera dari atas baki 

yang telah disediakan dan mengikatnya 

pada tali dibantu oleh Latief 

Hendraningrat. Bendera dinaikkan 

perlahan-lahan. Tanpa ada yang 

memimpin, para hadirin dengan spontan 

menyanyikan lagu Indonesia Raya.  

 

Bendera dikerek dengan lambat 

sekali, untuk menyesuaikan dengan 

irama lagu Indonesia Raya yang cukup 

panjang. Seusai pengibaran bendera, 

dilanjutkan dengan pidato sambutan dari 

Walikota Soewirjo dan dr. Muwardi. 

Bendera Pusaka Sang Merah Putih 

adalah bendera resmi pertama bagi RI. 

Tetapi dari apakah bendera sakral itu 

dibuat? Warna putihnya dari kain sprei 

tempat tidur dan warna merahnya dari 

kain tukang soto! Setelah upacara 

pembacaan Proklamasi Kemerdekaan, 

Lasmidjah Hardi ( 1984:77 ) 

mengemukakan bahwa ada sepasukan 

barisan pelopor yang berjumlah kurang 

lebih 100 orang di bawah pimpinan S. 

Brata, memasuki halaman rumah 

Soekarno. Mereka datang terlambat. 

Dengan suara lantang penuh kecewa S. 

Brata meminta agar Bung Karno 

membacakan Proklamasi sekali lagi. 

Mendengar teriakan itu Bung Karno tidak 

sampai hati, ia keluar dari kamarnya. Di 

depan corong mikrofon ia menjelaskan 

bahwa Proklamasi hanya diucapkan satu 

kali dan berlaku untuk selama-lamanya. 

Mendengar keterangan itu Brata belum 

merasa puas, ia meminta agar Bung 

Karno memberi amanat singkat.  
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Kali ini permintaannya dipenuhi. 

Selesai upacara itu rakyat masih belum 

mau beranjak, beberapa anggota Barisan 

Pelopor masih duduk-duduk bergerombol 

di depan kamar Bung Karno. Tidak lama 

setelah Bung Hatta pulang, menurut 

Lasmidjah Hardi (1984:79) datang tiga 

orang pembesar Jepang. Mereka 

diperintahkan menunggu di ruang 

belakang, tanpa diberi kursi. Sudiro 

sudah dapat menerka, untuk apa mereka 

datang. Para anggota Barisan Pelopor 

mulai mengepungnya. Bung Karno sudah 

memakai piyama ketika Sudiro masuk, 

sehingga terpaksa berpakaian lagi. 

Kemudian terjadi dialog antara utusan 

Jepang dengan Bung Karno: ” Kami 

diutus oleh Gunseikan Kakka, datang 

kemari untuk melarang Soekarno 

mengucapkan Proklamasi.” ” Proklamasi 

sudah saya ucapkan,” jawab Bung Karno 

dengan tenang. ” Sudahkah ?” tanya 

utusan Jepang itu keheranan. ” Ya, sudah 

!” jawab Bung Karno. Di sekeliling utusan 

Jepang itu, mata para pemuda melotot 

dan tangan mereka sudah diletakkan di 

atas golok masing-masing. Melihat 

kondisi seperti itu, orang-orang Jepang 

itu pun segera pamit.  

 

Sementara itu, Latief 

Hendraningrat tercenung memikirkan 
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kelalaiannya. Karena dicekam suasana 

tegang, ia lupa menelpon Soetarto dari 

PFN untuk mendokumentasikan 

peristiwa itu. Untung ada Frans Mendur 

dari IPPHOS yang plat filmnya tinggal tiga 

lembar ( saat itu belum ada rol film ). 

Sehingga dari seluruh peristiwa 

bersejarah itu, dokumentasinya hanya 

ada 3 ( tiga ) ; yakni sewaktu Bung Karno 

membacakan teks Proklamasi, pada saat 

pengibaran bendera, dan sebagian foto 

hadirin yang menyaksikan peristiwa yang 

sangat bersejarah   Pada tanggal 18 

Agustus 1945, Panitia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 

mengambil keputusan, mengesahkan 

dan menetapkan Undang-Undang Dasar 

(UUD) sebagai dasar negara Republik 

Indonesia, yang selanjutnya dikenal 

sebagai UUD 45. Dengan demikian 

terbentuklah Pemerintahan Negara 

Kesatuan Indonesia yang berbentuk 

Republik (NKRI) dengan kedaulatan di 

tangan rakyat yang dilakukan 

sepenuhnya oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang 

akan dibentuk kemudian.  

 

Setelah itu Soekarno dan M.Hatta 

terpilih atas usul dari Oto Iskandardinata 

dan persetujuan dari PPKI sebagai 

presiden dan wakil presiden Republik 

Indonesia yang pertama. Presiden dan 

wakil presiden akan dibantu oleh sebuah 

Komite Nasional. Banyak orang -ya 

paling tidak saya- berpikir bahwa suara 

Bung Karno membacakan proklamasi itu 

mengudara juga di radio pada hari yang 

sama saat Indonesia merdeka. Ternyata 

bukan begitu ceritanya. Jumat, 17 

Agustus 1945, sekitar jam 17:30 WIB. 

Saat itu Pak Jusuf sedang berada di 

kantornya, Hoso Kyoku (Radio Militer 

Jepang di Jakarta).  

 

Tiba-tiba muncullah Syahruddin, 

seorang pewarta dari kantor berita 

Jepang Domei dengan tergesa-gesa. 

(Catatan: Pak Jusuf sempat meralat 

kebenaran berita bahwa yang datang itu 

adalah sejarawan Des Alwi). Syahruddin 

yang masuk ke kantor Hoso Kyoku 

dengan melompati pagar itu 

menyerahkan selembar kertas dari Adam 

Malik yang isinya “Harap berita terlampir 

disiarkan”. Berita yang dimaksud adalah 

Naskah Proklamasi yang telah dibacakan 

Bung Karno jam 10 pagi. Masalahnya, 

semua studio radio Hoso Kyoku sudah di 

jaga ketat sejak beberapa hari 

sebelumnya, tepatnya sehari setelah 

Hiroshima dan Nagasaki di bom oleh 

Amerika. Jusuf kemudian berunding 

dengan rekan-rekannya, diantaranya 

Bachtiar Lubis (kakak dari Sastrawan dan 

tokoh pers Indonesia Mochtar Lubis) dan 

Joe Saragih, seorang teknisi radio. 

Beruntung, studio siaran luar negeri tidak 
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dijaga. Saat itu juga dengan bantuan Joe, 

kabel di studio siaran dalam negeri di 

lepas dan disambungkan ke studio siaran 

luar negeri.  

 

Tepat pukul 19:00 WIB selama 

kurang lebh 15 menit Jusuf pun 

membacakan kabar tentang proklamasi 

di udara, sementara di studio siaran 

dalam negeri tetap berlangsung siaran 

seperti biasa untuk mengecoh perhatian 

tentang Jepang. Belakangan tentara 

Jepang mengetahui akal bulus Jusuf dan 

kawan-kawannya. Mereka pun sempat 

disiksa. Beruntung mereka selamat. 

Malam itu pun radio Hoso Kyoku resmi 

dinyatakan bubar, tetapi dunia saat itu 

juga sudah mengetahui kabar tentang 

proklamasi langsung dari mulut Jusuf 

Ronodipuro. Sayang rekaman suara ini 

tidak diketahui lagi keberadaannya, atau 

jangan-jangan sudah tidak ada 

mengingat malam itu juga radio tersebut 

ditutup oleh Jepang. Momentum 

perayaan Hari Kemerdekaan pada tahun 

ini ternyata istimewa. Itu karena detik-

detik proklamasi pada tahun 1945 juga 

bertepatan dengan bulan Ramadan. 

Pada 17 Agustus 1945 pukul 08.00, 

ternyata Bung Karno masih tidur nyenyak 

di kamarnya, di Jalan Pegangsaan Timur 

56, Cikini. Dia terkena gejala malaria 

tertiana. Suhu badannya tinggi dan 

sangat lelah setelah begadang bersama 

para sahabatnya menyusun konsep 

naskah proklamasi di rumah Laksamana 

Maeda. Pating greges, keluh Bung Karno 

setelah dibangunkan de Soeharto, dokter 

kesayangannya. Kemudian darahnya 

dialiri chinineurethan intramusculairdan 

menenggak pil brom chinine. Lalu ia tidur 

lagi. Pukul 09.00, Bung Karno terbangun. 

Berpakaian rapi putih-putih dan menemui 

sahabatnya, Bung Hatta. Tepat pukul 

10.00, keduanya memproklamasikan 

kemerdekaan Indonesia dari serambi 

rumah. “Demikianlah Saudara-saudara! 

Kita sekalian telah merdeka!”, ujar Bung 

Karno di hadapan segelintir patriot-patriot 

sejati. Mereka lalu menyanyikan lagu 

kebangsaan sambil mengibarkan 

bendera pusaka Merah Putih. Setelah 

upacara yang singkat itu, Bung Karno 

kembali ke kamar tidurnya. masih 

meriang. Upacara Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia ternyata 

berlangsung tanpa protokol, tak ada 

korps musik, tak ada konduktor dan tak 

ada pancaragam. Tiang bendera pun 

dibuat dari batang bambu secara kasar, 

serta ditanam hanya beberapa menit 

menjelang upacara. Tetapi itulah, 

kenyataan yang yang terjadi pada 

sebuah upacara sakral yang dinanti-

nantikan selama lebih dari tiga ratus 

tahun! 
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erayaan Hari Ulang Tahun (HUT) 

Kemerdekaan Republik 

Indonesia yang jatuh pada 

tanggal 17 Agustus selalu diwarnai oleh 

berbagai lomba yang seru dan 

menyenangkan ditambah mengundang 

keceriaan anak-anak. 

Masyarakat pun begitu antusias 

ingin memeriahkan perayaan HUT 

Kemerdekaan RI yang berhasil 

diperjuangkan dengan cara yang 

mengasyikan. Beragam permainan yang 

kerap diperlombakan pada perayaan hari 

kemerdekaan Republik Indonesia 

mengandung filosofi yang cukup dalam. 

Daftar Lomba 17an Kompleks 

Beserta Filosofi dan Makna yang 

Dimilikinya Biasanya, di perumahan juga 

akan mengadakan lomba 17an kompleks  

 

yang turut dimeriahkan oleh masyarakat 

sekitar. Lalu, apa saja lomba 17 Agustus 

yang memiliki filosofi tertentu? Mari simak 

maknanya di bawah ini: 

  

1. Panjat Pinang 

 

P 

Motivasi KEKUATAN  
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Di kompleks perumahan, lomba 

panjat pinang merupakan salah satu 

yang paling populer dalam lomba 17an 

kompleks. Permainan ini berupa sebuah 

pohon pinang yang tinggi dilumuri oleh 

pelumas dan bagian atas pohon tersebut 

disiapkan berbagai hadiah menarik. 

Hadiah-hadiah menarik inilah yang 

membuat peserta berlomba untuk 

mendapatkan hadiah-hadiah tersebut 

dengan cara memanjat batang pohon. 

Filosofi dari lomba ini adalah semangat 

kebersamaan dan gotong royong dalam 

mencapai suatu tujuan. Coba saja lihat 

dari semangat peserta menaiki pohon 

pinang untuk meraih hadiah tapi dengan 

kerjasama tim yang kuat. 

Selain itu, lomba panjat pinang 

mengandung makna yang berarti Bangsa 

Indonesia yang tidak pernah menyerah 

meskipun negara berada dalam keadaan 

krisis. Diharapkan, semua masyarakat 

bersatu dan berpikir bagaimana cara 

untuk menaikkan martabat, seperti yang 

terjadi pada lomba panjat pinang. 

  

 

 

 

2. Tarik Tambang 

Permainan tarik tambang ini masih 

dimainkan untuk mengajak keluarga-

keluarga yang ada di beberapa Rukun 

Tetangga untuk memeriahkan dan ikut 

dalam lomba 17an kompleks ini. 

Permainan ini melibatkan dua regu 

dengan beberapa peserta, baik lelaki 

maupun wanita. 

Dua regu bertanding dari dua sisi 

berlawanan dan semua peserta 

memegang erat sebuah tali tambang. 

Kemudian masing-masing regu menarik 

tali tambang sekuat mungkin agar regu 

yang berlawanan melewati garis 

pembatas. Ini menandakan semangat 

persatuan bisa membantu mengalahkan 

lawan. 

Selain itu, tarik tambang 

mengajarkan adanya kerja keras dan 

taktik supaya bisa menumbangkan 

lawan. Hal ini juga memiliki filosofi makna 

persatuan dan kerja keras bangsa dalam 

merebutkan “tambang” kemerdekaan 

secara bersama. 
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3. Makan Kerupuk 

Perlombaan yang satu ini juga 

menjadi populer di kalangan masyarakat. 

Seringkali bersama keluarga, orang 

berpartisipasi mengikuti perlombaan ini 

lantaran keseruannya, walaupun lomba 

ini sudah berulang kali dimainkan. 

Di lomba ini, para peserta 

berlomba untuk memakan kerupuk 

masing-masing dan pemenangnya 

adalah peserta yang paling cepat 

memakan habis kerupuknya. Kegiatan ini 

mengajarkan betapa masyarakat tetap 

bersemangat meskipun dalam 

penjajahan dan didera kesulitan pangan, 

sandang, dan papan, akibat hasil panen 

utama yang diambil kaum penjajah. 

Dengan simbol rasa semangat itu juga 

para masyarakat meghadirkan kembali 

dalam perlombaan ini sebagai pengingat 

mereka akan kondisi yang terjadi di masa 

penjajahan.  

  

4. Balap Karung 

Balap karung merupakan lomba 

tradisional yang hingga kini masih 

terkenal dan populer pada perayaan hari 

kemerdekaan Indonesia. Pada 

perlombaan ini aturan mainnya adalah 

peserta memasukkan bagian bawah 

badannya ke dalam karung kemudian 

berlomba sampai ke garis akhir. 

Rakyat pada zaman penjajahan 

menggunakan pakaian dengan bahan 

karung goni seperti halnya karung goni 

yang dipakai saat balap karung. Ini juga 

merupakan pengibaratan kesulitan yang 

dialami rakyat selama zaman penjajahan.  

Jadi, bisa dikatakan bahwa 

perlombaan ini memiliki filosofi yang 

berarti “sesulit apapun keadaan ketika 

masa kemerdekaan, masyarakat tetap 

bersemangat meraihnya, walaupun harus 

dengan jatuh bangun hingga terluka.” 
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 5. Balap Bakiak 

Perlombaan yang satu ini memiliki 

aturan main berupa peserta 

menggunakan bakiak besar dengan 

timnya dan bersama-sama mencapai 

garis finish dengan cepat. Permainan ini 

bisa dimainkan bersama keluarga 

maupun teman-teman saat perayaan 

lomba 17an kompleks. 

Balap bakiak ini bahkan bisa 

dimainkan oleh orang dewasa. Itu berarti, 

kerjasama akan dibutuhkan pada setiap 

golongan masyarakat. Apabila Bangsa 

Indonesia bekerja bersama satu dan 

lainnya, tujuan juga akan dengan mudah 

dicapai dengan cepat. 

Selain jenis perlombaan di atas, 

masih ada beberapa lomba 17an 

kompleks beserta makna lainnya. Tapi, 

dari kesemuanya memiliki peran dalam 

membentuk kebersamaan dan kerjasama 

antar tim atau masyarakat. 

Hal ini juga ditemukan dalam 

zaman pra-kemerdekaan. Jadi, dengan 

mengikuti lomba-lomba ini diharapkan 

kaum muda dapat mengenang serta 

menghargai jasa para pejuang yang telah 

menghadiahi kita Negara Indonesia 

dengan kemerdekaan seutuhnya. 

 

Saya yakin tulisan dan analisa 

tentang makna di balik perayaan 

kemerdekaan Indonesia yang jatuh 

sekitar 2 jam lagi dari sekarang  telah 

sangat banyak sekali muncul setiap 

tahunnya, dan saya yakin demikian pula 

tahun ini. Masyarakat ber’pesta besar’ di 

Seluruh Indonesia,untuk merayakan dan 

memperingati hari kemerdekaan 

indonesia yang jatuh pada tanggal 17 

Agustus 1945, dan yang wajib upacara 

esok pagi bersiap mengikuti upacara 

peringatan dan pembacaan teks 

proklamasi yang mengingatkan kita ke 

detik detik kemerdekaan bangsa 

Indonesia.  

 

Sepanjang yang saya ingat saat 

mengikuti pelajaran Pancasila (Sekarang 

PPKn) dan Penataran P4 (well, im old 

enough now :), beberapa makna 

Proklamasi Kemerdekaan Bagi Bangsa 

Indonesia yaitu : Puncak perjuangan 
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bangsa Indonesia dalam mencapai dan 

memperjuangkan kemerdekaan. Sebuah 

pernyataan yang berisi tentang 

keputusan Negara Indonesia untuk 

membuat atau menetapkan aturan 

hukum nasional Indonesia dan 

menghapus arturan hukum colonial 

(Sudut Pandang Hukum), Sebuah 

pernyataan negara Indonesia yang 

melepaskan diri dari penjajahan dan 

membuat atau membentuk Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang 

merdeka,bebas, dan berdaulat (Sudut 

Politik Ideologis), Proklamasi adalah 

sebuah alat hukum internasional untuk 

menyatakan kepada seluruh rakyat 

indonesia dan seluruh dunia, bahwa 

Indonesia dapat mengambil nasibnya ke 

dalam tangannya sendiri untuk 

memegang seluruh hak kemerdekaan.  

 

Proklamasi merupakan sebuah 

lampu mercusuar yang selalu 

menunjukkan jalannya sebuah sejarah, 

memberikan inspirasi, dan banyak 

motivasi motivasi dari perjalanan bangsa 

Indonesia di segala keadaan. 

Sehubungan dengan itu, tanpa 

bermaksud menyampaikan sikap skeptic 

dengan perayaan-perayaan yang saya 

lihat di berbagai pelosok nusantara, 

sampai saat ini saya mencari benang 

merah antara ke 5 makna Proklamasi 

Kemerdekaan yang dibacakan oleh Bp. 

Soekarno – Hatta tersebut dengan 

perayaan yang dilakukan di tengah 

masyarakat kita mulai lomba-lomba 

makan krupuk, lomba karnaval, sampai 

dengan sepakbola para bapak yang 

meminjam daster sang bunda saat 

bertanding. Kreatif dan memunculkan 

semangat kebersamaan, itu sudah pasti, 

dan dari sudut penilaian itu saya sangat 

mengapresiasi kegiatan-kegiatan 

tersebut mampu membentuk solidaritas 

dan kekompakan antar warga.  

 

Namun lagi-lagi sebuah 

pertanyaan besar yang seringkali muncul 

di pikiran saya, cukup efektifkah 

perayaan-perayaan tersebut dengan 

makna perjuangan dan menjadi motivasi 

bagi kita di masa kekinian. Baiklah, dalam 

kerangka bentuk apapun, saya ikut 

optimis perayaan yang dilakukan apapun 

bentuknya pastilah menjunjung tinggi arti 

kata kemerdekaan sebagai bentuk rasa 

bersyukur atas segala yang kita nikmati 

saat ini.  Namun saya masih konsisten 

dengan pertanyaan saya sebelumnya, 

dimana letak Sang 'benang merah" nya ?  

 

Kalau sedikit kita mengingat masa 

70 tahun yang lalu dimana para pejuang 

berani mempertaruhkan nyawanya hanya 

untuk membela negara Indonesia agar 

terbebas dari segala penjajahan, tentu 

menjadi hal yang mencegangkan jika 2 
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hari yang lalu kita mendengar 

kekispruhan yang mengakibatkan 

kematian dan kekisruhan hanya 

dikarenakan beda pendapat akibat 

sengketa pilkades di daerah kramatwatu 

(http://news.okezone.com/read/2015/08/

15/340/1196776/kisruh-pilkades-dua-

kampung-tawuran).  

 

Membayangkan arti kata 

“perjuangan” dua peristiwa yang terpaut 

70 tahun silam tersebut tentu memang 

tak sebanding dan sangat 

memprihatinkan. Saya tidak akan ikut-

ikutan mengupload foto para korban 

tewas dan luka-luka yang mengenaskan 

dalam peristiwa tersebut dan tak akan 

melakukan analisa mengapa dua 

kampung yang dekat dengan tempat 

tinggal saya itu seringkali berseteru sejak 

tahun 1990,  tapi sekali lagi, saya tengah 

mencari sang ‘benang merah’ tadi 

bukan?    

 

Sekarang saya beralih pada topik 

lain dan melirik tajam kepada Mr. DOLAR 

yang saat saya menulis malam ini makin 

menguat dan menembus angka 13,832 

(Beli) dan Rp 13,694 (Jual). Luar biasa, 

setelah reshuffle kabinet Pak Jokowi, 

sepertinya kenaikan ini menjadi ‘kado 

istimewa’  dalam peringatan 

kemerdekaan kita kali ini. Daging yang 

saya masak sebagai rasa syukur 

kehadirannya kembali di pasar pun 

akhirnya terasa sekam di mulut saya. 

Saya tertegun…. Di saat saya menonton 

liputan TV tadi sore di berbagai daerah 

dan melihat dokumentasi wajah-wajah 

penuh keceriaan yang mewarnai up date 
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di wall facebook yang saya scrolling 

malam ini  merayakan Hari 

Kemerdekaan, maafkan jika saya (lagi-

lagi) bertanya dalam hati…sempatkah 

dalam keceriaan lomba-lomba tersebut 

terpikirkan oleh kita nasib bangsa kita 

saat ini dan di masa depan nanti? Saya 

mungkin terlalu jauh menganalisa, dan 

saya yakin saya terlalu serius berpikir 

malam ini.  

 

Namun semoga saja pikiran saya 

ini sama dengan sahabat-sahabat se-

antero nusantara yang tengah 

merayakan HUT RI Ke 71 ini untuk 

kemudian teringat untuk melakukan 

kontempelasi sejenak jangan sampai 

kehilangan makna kemerdekaan itu 

sendiri. Begitu pentingnyakah 

kotempelasi ini kita lakukan hari ini ? Bagi 

saya pribadi makna hari kemerdekaan 

adalah awal terwujudnya harapan-

harapan baru yang harus membuncah, 

dan dalam makna yang lebih luas bagi 

Negara Kesatuan Republik Indonesia 

adalah mewujudkan kesejahteraan 

rakyat, menjaga keamanan seluruh 

warga dalam lindungan Allah SWT dan 

sistem hukum yang adil dan kokoh, 

dengan tentu saja keseriusan serta 

keberanian dalam menempuh jalan 

pembangunan yang akan berdampak 

luas dan positif bagi bangsa Indonesia.  

 

Dan jika makna Kemerdekaan itu 

terlalu luas dan saya diijinkan lebih 

mempersempitnya, makna kemerdekaan 

adalah terwujudnya mimpi membangun 

cita-cita diri, ya cita-cita kita pribadi yang 

tentu saja dalam kehidupan kita, kita 

berharap MERDEKA dari kesulitan yang 

hidup, dari kerasnya persaingan usaha 

dan peluang yang tersedia, dan bahkan 

dalam arti kemerdekaan yang lebih 

pribadi lagi, kita merdeka dari rasa sedih 

sehingga dapat selalu bersyukur dan 

bahagia.  

 

Untuk itu, kita sebagai warga 

Negara Indonesia, dalam peringatan hari 

kemerdekaan RI ke-71 ini sudah saatnya 

ikut berperan dalam ‘ruang’ yang kita pilih 

sebagai prioritas kegiatan kita selain 

keluarga, seperti politik, ekonomi, 

keamanan, pendidikan, kesehatan, 

ataupun kesejahteraan, yang dilakukan 

demi memperbaiki kondisi Negara 

Indonesia tercinta.   Dan semoga saja 

renungan makna Hari Kemerdekaan ini 

menjadi berkah bagi semangat yang kita 

miliki untuk mengisinya dengan sesuatu 

yang bermanfaat baik untuk diri sendiri, 

keluarga, atau lingkungan sekitar dan 

tentunya untuk Indonesia tercinta. Tak 

penting sedikit atau banyaknya yang kita 

lakukan. Ibarat SAPU LIDI, jika hanya 

satu lidi pasti dengan mudah dipatahkan, 

namun jika seluruh semangat 
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kemerdekaan dalam pengejawantahan 

yang saya sampaikan di atas, bersama-

sama kita sebagai ‘lidi’ bisa menciptakan 

sapu lidi yang dapat MENYAPU masalah-

masalah di tanah air tercinta kita yang 

kreatifitas, mandiri, teguh , dan bijaksana, 

saya yakin kita akan menjadi Bangsa 

yang hebat.  

 

Saya sangat setuju kita 

merayakan HUT RI setiap tahun, bahkan 

HARUS karena itu penting untuk 

memberikan kita kesadaran nasional 

betapa pentingnya kemerdekaan itu 

untuk selalu dikenang dan dijadikan 

teladan, yang karena sampai saya akan 

membuat kalimat penutup tulisan saya ini 

saya belum dapat menemukan "sang 

benang merah" tadi, Perayaan apapun 

bentuknya pasti akan menjadi semakin 

indah dan sempurna artinya jika 

dibarengi dengan kontempelasi, 

perenungan dan tekad yang membaja 

untuk ikut serta secara aktif dalam 

pembangunan.  

 

Mari tumbuhkan jiwa nasionalisme 

dalam diri kita dari hal-hal sederhana 

yang dapat kita lakukan dan yakinlah 

semua itu akan menjadi besar setidaknya 

bagi kehidupan pribadi kita. Lalu jika itu 

telah merasuk dalam sukma, maka akan 

bersemayam di sana kecintaan akan 

tanah air. Sebagaimana saya yang selalu 

bergetar manakala menyanyikan lagu 

Indonesia raya dalam beberapa event 

kegiatan yang seringkali saya ikuti. :  

 

 

 

 

 

 

 

  

Indonesia Raya  

Indonesia tanah airku, Tanah tumpah darahku, Di sanalah aku 

berdiri, Jadi pandu ibuku… Indonesia kebangsaanku, Bangsa dan 

tanah airku, Marilah kita berseru, Indonesia bersatu… Hiduplah 

tanahku, Hiduplah negeriku, Bangsaku, Rakyatku, semuanya, 

Bangunlah jiwanya, Bangunlah badannya, Untuk Indonesia Raya… 

Indonesia Raya, Merdeka, merdeka, Tanahku, negeriku yang kucinta 

Indonesia Raya, Merdeka, merdeka, Hiduplah Indonesia Raya…   

Love you full, Indonesiaku,  

Selamat Ulang tahun, MERDEKAAAA…..!!!! 
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i sebuah hutan, hidup berbagai 

hewan. Mereka tinggal 

sebagaimana layaknya siklus 

kehidupan. Ada yang saling menolong, 

ada yang saling memangsa. Semua 

dilakukan karena itulah pola kehidupan, 

sehingga kehidupan terus bergulir dan 

menciptakan keharmonisan. 

Tinggallah sekelompok lebah di 

sebuah pohon tua. Lebah terkenal 

sebagai makhluk yang giat bekerja. 

Mereka membentuk koloni-koloni untuk 

mengumpulkan serbuk bunga dan 

menjadikannya jelly dan madu untuk 

menghidupi sang ratu dan cadangan 

makanan bagi bayi-bayi lebah. 

Lebah mengenal sistem, ratu, 

pejantan dan pekerja dengan tugas yang 

berbeda. Para lebah pekerja menjadi 

pasukan pencari serbuk bunga tidak 

pernah lelah bekerja. Mereka mencari 

bunga-bunga di berbagai pelosok hutan. 

Hingga pada suatu waktu, seekor lebah 

pekerja bertemu dengan seekor burung 

elang yang sedang mencari makan untuk 

anak-anaknya yang baru menetas. 

  

“Hai lebah kecil, sedang apa kau di 

pinggir hutan?” tanya sang elang. 

“Aku sedang mencari serbuk 

bunga dan menghisap madu, persediaan 

madu kami hampir habis,” ujar sang lebah 

pekerja. 

Sang elang terbahak-bahak 

dengan suara sombong, “Sudahlah, 

kenapa harus capek-capek bekerja 

dengan tubuhmu yang kecil itu. Apa kau 

tidak sayang dengan tubuhmu? Kalian 

para lebah tidak seperti kami. Elang 

D 
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Kisah  

Elang Sombong dan Lebah Bijaksana 
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adalah makhluk yang kuat dan tangguh 

walaupun hidup seorang diri,” 

Mendengar hal itu, sang lebah 

pekerja tersenyum, “Justru karena tubuh 

kami kecil, kami harus hidup bersama 

lebah yang lain untuk saling bekerja 

sama. Kami jadi mengerti arti sebuah 

kerja sama, dan kami bersyukur,” 

Sang elang tidak mau kalah, “Lalu 

kenapa kamu mau menjadi lebah 

pekerja? Kenapa kamu tidak hidup 

sendiri saja. Ratumu pasti malas dan 

hanya diam di sarang, disuapi setiap saat 

oleh lebah pekerja, bukankah itu tidak 

adil? Kami para elang selalu mandiri dan 

mencari makan untuk diri kami sendiri, 

tidak pernah menyusahkan elang lain,” 

Sang lebah kembali tersenyum, 

“Kami para lebah pekerja tidak pernah 

merasa kesusahan atau dimanfaatkan. 

Kami ikhlas bekerja untuk ratu kami dan 

para pejantan. Mungkin mereka terlihat 

malas, tetapi tanggung jawab untuk 

meneruskan keturunan para lebah ada di 

tangan mereka, itu adalah tanggung 

jawab yang berat,” ujar sang lebah 

bijaksana. “Kami percaya bahwa Tuhan 

itu adil, dia menciptakan kami dengan 

sistem seperti ini pasti ada manfaatnya. 

Dan Tuhan menciptakan elang yang 

mandiri juga pasti ada manfaatnya. Benar 

kan?” 

Sang elang hanya mengangguk 

dan menyadari betapa bijak sang lebah. 

Karena matahari sudah makin 

tinggi, sang lebah berpamitan agar bisa 

kembali bekerja dan mendapatkan 

serbuk bunga untuk di bawa ke 

sarangnya. 

*** 

Tuhan menciptakan makhluknya 

berbeda-beda. Semua dengan tugas dan 

kelebihan yang berbeda. Karena itu, 

jangan membuat sebuah perbedaan 

sebagai faktor untuk menyombongkan 

diri atau tidak mau menerima makhluk 

yang lain. Jadilah makhluk yang berguna 

untuk diri sendiri dan orang lain :)
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uatu rasi 

bintang atau konstelasi adalah 

sekelompok bintang yang 

tampak berhubungan membentuk suatu 

konfigurasi khusus. Dalam ruang tiga 

dimensi, kebanyakan bintang yang kita 

amati tidak memiliki hubungan satu 

dengan lainnya, tetapi dapat terlihat 

seperti berkelompok 

pada bola langit malam. Manusia memili

ki kemampuan yang sangat tinggi dalam 

mengenali pola dan sepanjang sejarah 

telah mengelompokkan bintang-bintang 

yang tampak berdekatan menjadi rasi-

rasi bintang. Susunan rasi bintang yang 

tidak resmi, yaitu yang dikenal luas oleh 

masyarakat tapi tidak diakui oleh para ahli 

astronomi atau Himpunan Astronomi 

Internasional, juga disebut asterisma. 

Bintang-bintang pada rasi bintang atau 

asterisma jarang yang mempunyai 

hubungan astrofisika; mereka hanya 

kebetulan saja tampak berdekatan di 

langit yang tampak dari Bumi dan 

biasanya terpisah sangat jauh. 

Pengelompokan bintang-bintang menjadi 

rasi bintang sebenarnya cukup acak, dan 

kebudayaan yang berbeda akan memiliki 

rasi bintang yang berbeda pula, sekalipun 

beberapa yang sangat mudah dikenali 

biasanya seringkali ditemukan, 

misalnya Orion atau Scorpius. 

 Himpunan Astronomi Internasional telah 

membagi langit menjadi 88 rasi bintang 

resmi dengan batas-batas yang jelas, 

sehingga setiap arah hanya dimiliki oleh 

satu rasi bintang saja. Pada belahan bumi 

(hemisfer) utara, kebanyakan rasi 

bintangnya didasarkan pada 

tradisi Yunani, yang diwariskan 

melalui Abad Pertengahan, dan 

mengandung simbol-simbol Zodiak. 

 

 

S 
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1.   Rasi pari/crux 

Rasi bintang yang gampang di temukan 

dan yang bisa di lihat di langit adalah rasi 

bintang pari/crux Rasi bintang ini 

berbentuk pari/layang-layang/salib dan 

bisa kita lihat pada langit malam dengan 

arah agak ke selatan. Salah satu fungsi 

rasi bintang adalah sebagai petunjuk 

arah pada malam hari kalo tiba-tiba kita 

kehilangan arah. Pada setiap rasi 

bintang, ada satu bintang yang paling 

terang, dan biasanya dalam peta rasi 

bintang diberi simbol α (Seperti gambar) 

  

 2.  Rasi orion 

 Rasi bintang kedua yang bisa di temukan 

sendiri di langit, tentunya setelah liat peta 

rasi bintang adalah rasi bintang 

orion/pemburu. Rasi bintang ini dapat 

dilihat di langit sebelah barat. Dinamai 

Orion, yang artinya adalah pemburu, rasi 

bintang ini didedikasikan bagi Orion, 

putera Neptune, seorang pemburu 

terbaik di dunia. Orion ini sangat mudah 

dikenali dengan adanya 3 bintang 

kembar yang berjajar membentuk sabuk 

Orion (Orion Belt). Satu lagi yang menarik 

bagi saya di rasi orion ini adalah adanya 

bintang Bellatrix dan Betelgeuse pada 

konstelasinya. Bellatrix adalah tokoh 

dalam Harry Potter, sedangkan 

Betelgeuse adalah salah satu judul film 

anak2 waktu dulu. Ternyata saya baru 

tahu kedua nama itu adalah nama 

bintang, termasuk Sirius, Remus, 

Regulus, dan lain-lain yang juga ada 

dalam dunia perfilman. 
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3.  Rasi biduk 

Rasi Bintang ketiga yang mungkin 

populer dan dapat dikenali, menjadi 

petunjuk arah utara adalah rasi bintang 

Biduk/Beruang besar yang menunjukkan 

arah utara. Bentuknya seperti gayung, 

dan terdiri dari 7 buah bintang, karena itu 

juga terkadang rasi bintang ini disebut 

sebagai konstelasi bintang tujuh. Rasi 

bintang ini terlihat sepanjang tahun di 

langit utara. 

 

4.  Rasi scorpio 

Rasi bintang keempat yang bisa dikenali 

dan menjadi petunjuk arah adalah rasi 

bintang scorpio. Rasi bintang satu ini 

agak susah dicari, karena jumlah bintang 

yang membentuk konstelasinya cukup 

banyak. Rasi Scorpio ini menjadi 

petunjuk arah tenggara/timur langit. 

Dalam mitologi yunani kuno, Scorpio ini 

adalah utusan Apollo untuk membunuh 

sang Pemburu, Orion. Pada konstelasi ini 

juga terdapat bintang Antares, salah satu 

bintang paling terang yang pernah 

ditemukan. 

 

 5.  Rasi Andromeda  

Andromeda adalah salah satu rasi 

bintang yang terletak di belahan langit 

utara. Rasi bintang ini berbentuk seperti 

huruf V dan bisa dilihat paling jelas di 

musim gugur bila kita tinggal di belahan 

bumi utara. Rasi ini terletak di dekat kutub 

utara, sehingga hanya beberapa tempat 

di belahan langit selatan seperti 
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indonesia yang bisa melihat rasi ini 

dengan cukup jelas. 

Salah satu mitos terkenal yang 

menjelaskan tentang rasi ini adalah 

mitologi Yunani. Mitologi ini menjelaskan 

bahwa ibu Andromeda, Ratu Cassiopea 

mengatakan bahwa dia lebih cantik dari 

bidadari laut. Bidadari laut pun tidak 

terima dan komplain kepada God of Sea, 

Poseidon. Poseidon pun mengirim 

monster untuk menghancurkan negara 

Ratu Cassiopea. Untuk menyelamatkan 

negara mereka, ratu Cassiopea dan 

suaminya, Raja Cepheus, harus 

mengorbankan anaknya 

Mengerti permintaan tersebut, 

Andromeda pun dirantai di sebuah 

karang yang terjal. Ketika monster 

tersebut (bernama Cetus) hampir 

menggigit Andromeda, Perseus 

menyelamatkannya. Itulah mitos orang 

Yunani tentang rasi bintang ini. Hal ini 

didasarkan pada letak Andromeda yang 

berdekatan dengan rasi Perseus, 

Cepheus,  Cassiopeia, dan Catus. 

Bintang yang paling terang dari rasi ini 

adalah Alpha and (Alpheratz atau Sirrah), 

sebuah bintang ganda yang mempunyai 

magnitudo 2,06. 

 

6.   Rasi Antlia 

Rasi Antlia adalah salah satu rasi bintang 

yang terletak di belahan langit selatan. 

Nama Antlia berasal dari bahasa Yunani 

yang jika diartikan dalam bahasa 

Indonesia kurang lebih adalah pompa, 

atau lebih tepatnya pompa udara. 

Rasi ini ditemukan oleh astronom 

Perancis Abbé Nicolas Louis de 

Lacaille pada abad 18 . Rasi ini pada 

awalnya dinamakan Antlia 

pneumatica untuk menghargai 

penemuan pompa udara yang ditemukan 

oleh fisikawan Perancis, Denis Papin. 

Antlia tidak memiliki mitologi secara 
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khusus karena Lacaille tidak 

menggunakan tradisi memberi nama 

berdasar mitologi, tetapi berdasar nama 

latin suatu alat. 

Rasi bintang ini dikelilingi oleh berbagai 

rasi yang lain. Mulai dari utara, Antlia 

dikelilingi Hydra sang Monster 

laut, Pyxis yang merupakan sebuah 

kompas, Vela yang merupakan layar 

dan Centaurus. 

Bintang yang paling terang di rasi ini 

adalah Alpha antliae, sebuah bintang 

oranye raksasa dengan magnitudo 4,25.  

 

 7.  Rasi Apus 

Apus (cendrawasih) adalah suatu rasi 

bintang redup di belahan selatan. 

Pertama kali ditemukan 

dalam Uranometria yang ditulis 

oleh Johann Bayer, tetapi mungkin sudah 

dipakai untuk navigasi sebelumnya. 

Nama lainnya untuk rasi ini adalah : 

 

  Apis Indica / Avis Indica  

o berasal dari bahasa 

latin/yunani 

o artinya burung dari  india 

  Paradisaeus Ales 

o berasal dari bahasa yunani 

o artinya burung surga 

  異雀, E Cho,  Yìquè 

o berasal dari bahasa cina 

o artinya Burung eksotik, 

burung kecil yang 

menakjubkan 

 

8.  Rasi aquarius 

Aquarius, atau pembawa air, adalah 

salah satu dari 88 rasi bintang di langit. 
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Dalam Zodiak, individu yang memiliki 

bintang Aquarius, terlahir pada 20 

Januari hingga 18 Februari, ketika 

matahari ada pada bintang Aquarius.Rasi 

ini dapat ditemukan di wilayah yang 

sering disebut Laut karena dia 

sekelompok dengan rasi bintang yang 

berhubungan dengan 

air seperti Cetus paus, Pisces ikan, dan

Eridanus sungai. 

 

BINTANG UTAMA 

     ada beberapa bintang utama di rasi 

bintang aquarius yaitu: 

 

  Alpha Aquarii (Sadalmelik) 

   Beta Aquarii (Sadalsuud) 

  Gamma Aquarii (Sadachbia) 

  Delta Aquarii (Scheat) 

  Epsilon Aquarii (Albali)  

  Zeta Aquarii (Sadaltager)  

  Theta Aquarii (Ancha)   

 

MENGENAL KONSTELASI (RASI 

BINTANG) 

Konstelasi atau lebih dikenal dengan 

nama Rasi Bintang, adalah kumpulan 

dari beberapa bintang yang dihubungkan 

menjadi suatu pola rekaan pada bidang 

langit dan membentuk sesuatu (misal, 

orang , ikan, perahu, dsb) yang dapat 

terlihat oleh manusia di bumi. jadi 

beberapa bintang yang tergabung dalam 

satu rasi mungkin agak "berdekatan" 

menurut sudut pandang kita, tetapi dalam 

garis pandang sangat mungkin salah satu 

bintangnya lebih dekat ke bumi dari pada 

ke bintang lainnya. pola rasi bintang 

dibuat hanya berdasarkan imajinasi oleh 

penemunya dan umumnya diberi nama 

hewan atau beberapa tokoh dalam 

mitologi romawi dan yunani. 

 

Berikut ini adalah beberapa contoh Rasi 

bintang yang penting: 

 

1. RASI CRUX/SOUTHERN 

CROSS  

Salah satu rasi bintang favoritku. selain 

bintang-bintangnya yang cemerlang, 

konfigurasi nya yang sangat mudah 

dikenali.., ada yang bilang mirip bentuk 

layang-layang.., ikan pari.., gubug 

pencenglah.., pokoknya macam-macam 

deh, tergantung dari kebudayaan 
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masing-masing negara. Sedangkan para 

pakar astronomi sepakat menamainya 

dengan sebutan rasi "CRUX" (Southern 

Cross/Salib Selatan). 

 

Rasi Crux beranggotakan sekitar 4 buah 

bintang yang dapat dilihat dengan mata 

telanjang, antara lain: 

  - Acrux   (Alpha Crucis) 

  - Mimosa (Beta Crucis) 

  - Gacrux  (Gamma Crucis) 

  - D-Crux  (Delta Crucis) 

Rasi Crux ini dipergunakan untuk 

menentukan titik selatan.., yaitu dengan 

menarik garis imajiner antara bintang 

Gacrux dengan bintang Acrux. garis 

imajiner ini diperpanjang sampai 

memotong titik horizon. titik potong 

antara perpanjangan garis ini dengan 

horizon inilah titik selatan.., oleh karena 

itu pada zaman dahulu para pelaut 

menggunakan Rasi Crux sebagai 

sebagai kompas alam untuk mencari 

arah selatan. 

 

 2. RASI ORION/ SANG 

PEMBURU 

mmm..., mungkin dari sekian banyak rasi 

bintang, rasi Orion lah yang lebih terkenal 

karena mudah sekali 

mengidentifikasinya. ciri khas dari rasi 

orion adalah 3 buah bintang yang terlihat 

sejajar yakni, Alnitak - Alnilam - Mintaka.  

 

Dalam kebudayaan kita, sebutan dari rasi 

ini bermacam-macam lho..., orang jawa 

menyebutnya rasi bintang "Waluku". 

sedangkan masyarakat sunda 

menyebutnya "Beluku". dinamai 

demikian karena bentuknya mirip dengan 

alat bajak sawah... (Waah.. ada-ada saja 

hehehe....). 

 

Rasi Orion beranggotakan sekitar 7 buah 

bintang. 4 buah Bintang utama berbentuk 

bujur sangkar, serta 3 buah bintang 

sejajar yang berada di dalamnya, 

diantaranya: 

  - Betelgeuse (Alpha Orionis) 

  - Rigel          (Beta Orionis) 

  - Bellatrix     (Gamma Orionis) 

  - Mintaka      (Delta Orionis) 

  - Alnilam       (Epsilon Orionis) 

  - Alnitak        (Zeta Orionis) 

  - Saiph          (Kappa Orionis)  

 

diantara ke 3 bintang sejajar tersebut 

(Alnitak - Alnilam - Mintaka) bintang 

mintaka inilah tepat berada di garis 

katulistiwa (ekuator) langit. Oleh karena 

itulah rasi orion dipergunakan untuk 
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mencari letak katulistiwa atau ekuator 

langit yang sudah tentu proyeksinya pada 

permukaan bumi yang merupakan 

ekuator atau katulistiwa pada bola bumi. 

 

3. RASI URSA MAJOR (THE BIG 

DIPPER) 

Rasi bintang yang sering dijuluki sebagai 

"Biduk/Beruang besar" ini cukup terkenal 

di wilayah belahan bumi bagian utara. 

sedangkan masyarakat jawa lebih 

mengenal dengan sebutan "Lintang 

Cebok" hihihi..., nama yang lucu ya.., 

karena konfigurasi dari rasi ini mirip 

sebuah gayung air dengan 3 buah 

bintang di ujungnya sebagai gagangnya, 

woow..., luar biasa. 

 

Rasi Ursa major setidaknya 

beranggotakan sekitar 7 buah bintang 

utama yang dapat dilihat secara kasat 

mata. diantaranya: 

  - Dubhe (Alpha Ursa Majoris) 

  - Merak  (Beta Ursa Majoris) 

  - Phecda (Gamma Ursa Majoris) 

  - Megrez (Delta Ursa Majoris) 

  - Alioth   (Epsilon Ursa Majoris) 

  - Mizar    (Zeta Ursa Majoris) 

  - Alkaid   (Eta Ursa Majoris) 

rasi bintang ini sejak dahulu digunakan 

untuk mencari arah utara (Bintang 

Polaris). yakni dengan cara menarik garis 

imajiner antara bintang Merak dengan 

bintang Dubhe. garis imajiner ini kita 

teruskan hingga memotong horizon. titik 

potong garis ini dengan garis horizonlah 

titik utara (Bintang polaris). 

 

4. RASI SCORPIUS 

(KALAJENGKING) 

Rasi Bintang Scorpius/Kalajengking 

(jawa). Rasi ini mudah sekali dikenali dari 

bentuknya yang mirip huruf "S" atau huruf 

"J" kapital. 

Wooow....., keren 

 

Alkisah ada seorang pemburu yang 

gagah perkasa bernama Orion. Suatu 

waktu ia pergi ke Pulau Kreta dan 

menghabiskan waktunya disana dengan 
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berburu, ditemani oleh Dewi Artemis dan 

Leto. 

 

Sang pemburu sangat percaya diri akan 

kemampuan berburunya dan yakin 

bahwa ia mampu mengalahkan dan 

membunuh segala macam makhluk buas 

yang ada di muka Bumi. Mendengar ini, 

Dewi Bumi, Gaia, pun marah dan sengaja 

melepaskan seekor kalajengking 

raksasa, Scorpius, untuk mengalahkan 

Orion. Scorpius berhasil membunuh 

Orion dengan sengatan capitnya. 

Sebagai pelajaran untuk manusia agar 

tidak berlaku sombong di atas muka Bumi 

dan atas permintaan Artemis dan Leto, 

Dewa Zeus menempatkan dua makhluk 

ini di langit sebagai sebuah kenangan 

atas apa yang telah terjadi. 

Meskipun keduanya hadir dalam kisah 

mitologi yang sama, tempat Orion dan 

Scorpius di langit tidak pernah 

berdekatan. Malahan, letaknya 

berseberangan. Seiring dengan 

kemunculan rasi Scorpius di kaki langit 

dekat horison, rasi Orion pun perlahan 

mulai tenggelam di kaki langit 

seberangnya. Konon sengaja 

ditempatkan demikian untuk menghindari 

pertarungan lebih lanjut antara keduanya. 

Demikianlah asal usul rasi Scorpius hadir 

di langit malam seperti dikisahkan dalam 

mitologi Yunani. 

 

Rasi Bintang Scorpius (dalam bahasa 

inggris disebut "Scorpio"). Rasi Scorpius 

adalah salah satu rasi bintang yang 

menonjol di langit selatan dan tergolong 

ke dalam 12 rasi bintang zodiak. Di antara 

rasi bintang lainnya, Rasi Scorpius 

merupakan rasi yang paling jelas 

merepresentasikan sebutannya: 

kalajengking. Sangat mudah 

mengidentifikasi rasi ini karena bentuk 

melengkungnya yang sangat jelas dan 

ekor panjangnya yang mengarah ke 

selatan, ditambah lagi dengan bintang 

merah terang, Antares, di jantung rasi ini. 

Rasi scorpius berbatasan dengan rasi 

Ophiucus di sebelah utaranya, Rasi Libra 

dan Lupus di sebelah timurnya, Rasi Ara 

dan Norma di sebelah selatannya, dan 

dengan Corona Australis dan Sagittarius 

serta sedikit lagi Ophiucus di sebelah 

baratnya. 

Untuk pengamat yang tinggal di belahan 

bumi utara, Scorpius dapat dilihat 

merangkak melintasi langit selatan dekat 

horison, dari bulan April hingga 

September. Untuk pengamat di belahan 

bumi selatan, Scorpius dapat dilihat tepat 

di atas langit selatan. 

 

Scorpius setidaknya beranggotakan 

sekitar 22 buah bintang. 5 buah bintang 

yang dapat dilihat dengan mata 

telanjang, dan 17 bintang lainnya yang 

agak samar (magnitudo > 
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2).  diantaranya : 

  - Antares            (Alpha Scorpii) 

  - Graffias/Acrab   (Beta Scorpii) 

  - Zubenhakrabi    (Gamma Scorpii) 

  - Dschubba          (Delta Scorpii) 

  - Eps Sco             (Epsilon Scorpii) 

  - Zeta 1 Sco         (Zeta 1 Scorpii) 

  - Eta Sco              (Eta Scorpii) 

  - Girtab                (Theta Scorpii) 

  - Iota 1 Sco          (Iota 1 Scorpii) 

  - Iota 2 Sco          (Iota 2 Scorpii) 

  - Kappa Sco          (Kappa Scorpii) 

  - Shaula               (Lambda Scorpii) 

  - Mu Sco               (Mu Scorpii) 

  - Jabbah               (Nu Scorpii) 

  - Phi Sco               (Phi Scorpii) 

  - Rho Sco              (Rho Scorpii) 

  - Alniyat                (Sigma Scorpii) 

  - Lesath                (Upsilon Scorpii) 

  - Alniyat                (Tau Scorpii) 

  - 18 Sco                (18 Scorpii) 

  - G Sco                 (G SCorpii) 

  - HR 6094 Sco       (HR 6094 Scorpii) 

 

Itulah sekilas tentang 4 Rasi bintang yang 

penting dalam menentukan arah mata 

angin. sebenarnya masih ada 84 jenis 

Rasi bintang lagi yang tidak bisa dibahas 

satu persatu di sini. Jika ditotal berjumlah 

88 buah Rasi, woow. 
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Pertanyaan: 

Pak Firman, saya punya pertanyaan. 

Saya ini punya kekasih tetapi sepertinya 

orang tua kekasih saya ini tidak merestui. 

Apa yang harus saya lakukan? 

Melepasnya atau tetap 

memperjuangkannya? Mohon sarannya 

ya pak firman. 

Indra – 08122xxxxx 

Jawaban: 

Terima kasih indra sudah mengirimkan 

pertanyaan, wah tentang kekasih ya, 

pertanyaan anda ini sebenarnya saya 

percaya anda sudah punya jawabannya. 

Ya kan? Anda hanya butuh orang lain 

untuk menguatkan keputusan anda. 

Kalau anda memang cinta kepada 

kekasih anda,maka silahkan lanjutkan 

hubungan ini. Tetapi kalau anda merasa 

kekasih anda ini memang meragukan 

maka segera tinggalkan. Anda yang lebih 

tahu bagaimana kekasih anda. 

Kalau untuk urusan orang tua, itu mudah 

saja. Anda bisa mempelajari alpha 

telepati untuk mempengaruhi orang tua 

kekasih anda supaya mau merestui anda. 

Banyak orang yang sudah menggunakan 

alpha telepati untuk kasus seperti anda. 

Tidak direstui orang tua kemudian 

setelah melakukan alpha telepati 

akhirnya merestui. Harus diawali 

kesungguhan diri anda untuk benar-

benar serius kepada kekasih anda. 

Cobalah anda tanyakan ke diri anda 

sendiri, anda mau meneruskan hubungan 

dengan kekasih anda itu atau memang 

mau mengakhirinya. Jangan menjadikan 

orang tua yang tidak merestui sebagai 

alasan anda mau memutuskan dia. 

 

 

Curhat Pikiran KEKUATAN  
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Pertanyaan : 

Mas firman, saya dari korea. Saya 

bekerja disini dan saya senang dengan 

tulisan mas firman. Majalah kekuatan 

sugesti selalu saya download dan saya 

share ke teman-teman saya. Apa yang 

mas tulis semuanya benar dan 

mencerahkan, saya jadi tersadar tentang 

diri saya. Oh ya, saya sering sedih mas, 

bagaimana ya supaya saya selalu 

bahagia. ? Cara singkatnya aja mas 

supaya saya bisa terapkan. 

Ariyanto-Seoul, der_345@xxx 

Jawaban : 

Mas ari yang di korea, terima kasih sudah 

menjadi pembaca majalah kekuatan 

sugesti, juga sudah berbagi majalah ini ke 

teman-temannya, semoga kebaikan dari 

majalah kekuatan sugesti ini juga sampai 

ke teman-teman di korea.  

Bahagia dan sedih sebenarnya terjadi 

karena pikiran kita sendiri, yang membuat 

seseorang merasakan kesedihan karena 

memang orang itu memikirkannya, 

karena orang itu membuatnya sendiri. 

Semua rasa itu sebenarnya adalah dari 

pikiran kita. Jadi kalau mau bahagia maka 

ya gampang saja, berpikir saja yang 

membahagiakan. Karena bahagia itu ada 

bukan dicari tetapi dibuat.Jadi berhenti 

mencari cara untuk bahagia, tetapi mulai 

untuk selalu berpikir bahagia saja. 

Silahkn disadari dan direnungkan 

jawaban saya ini, anda bisa mulai 

mencari apa yang ada di pikiran anda 

yang membuat bahagia. Kangen dengan 

keluarga di Indonesia ya. Niatkan dalam 

diri bahwa saya selalu berpikir yang 

bahagia dan membahagiakan saja. 

 

Pertanyaan : 

Saya begitu terinspirasi dengan majalah 

kekuatan sugesti ini, saya senang 

dengan pemilihan isi yang ada dalam 

majalah ini. Oh ya mas, saya adalah guru 

di kota temanggung jawa tengah, 

dibeberapa sekolah disini sering ada 

siswa kesurupan, itu karena apa ya mas? 

Dan anehnya hanya ada di sekolah 

umum, kalau sekolah-sekolah yang 

agama khusus (selain islam) sepertinya 

saya tidak pernah dengar. Kenapa ya 

mas? 

Irna-Temanggung 

Jawaban : 

Bu guru irna, terima kasih ya sudah 

menjadi pembaca majalah kekuatan 

sugesti, dan saya harapkan ibu mau 

membaginya ke teman-teman guru 

lainnya supaya merasakan inspirasi yang 

sama dengan diri bu guru irna. Mengenai 

kesurupan, saya sering bahas. 

Kesurupan itu sebenarnya hanya luapan 
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emosi seseorang yang tidak terkontrol, 

dan sering terjadi di usia ABG karena 

mereka belum tahu apa yang harus 

dikontrol. Begitu sudah capak, campur 

marah akhirnya terluapkan dengan 

tingkah “kesurupan” seperti itu. Coba 

diajak bicara ya bu, diajak curhat dan ibu 

dampingi siswa yang seperti itu. Mereka 

seperti itu karena tidak ada orang yang 

bisa diajak bicara untuk berbagi semua 

keluhannya, dan hal ini menular. Sama 

seperti ketika para abg nonton acara 

konser musik, dengan pengaruh musik 

mereka pun bergoyang, lalu tanpa 

disadari sekitarnya juga bergoyang. Nah 

itu juga bisa disebut kesurupan. 

 

Pertanyaan : 

Ada yang mau saya tanyakan ya pak, 

saya punya anak yang kayaknya malas 

sekali untuk belajar, kalau dirumah itu 

bawaannya main mobil aja, anak saya 

kelas 2 SD, apa yang harus saya 

lakukan? 

Ibu Ira, Jakarta 

Jawaban : 

Terima kasih ibu ira atas pertanyaannya, 

wah anaknya malas belajar ya, mungkin 

maksud dari ibu adalah malas belajar 

pelajaran sekolah, anak ibu rajin itu 

belajar, buktinya dia main mobil-mobilan, 

bukankah dia juga sedang belajar. Ibu 

coba jadi teman baik bagi diri anaknya, 

coba main juga mobilnya, ajak anak main 

mobil sambil ibu masukkan pelajaran 

sekolah saat dia main. Anak memang 

dunianya bermain, karena itu ibu harus 

pintar-pintar dalam masuk ke dunia anak. 

Kalau anak merasa ibu mendukung 

dunianya, maka ketika ibu mulai 

memasukkan pelajaran sekolah ke anak 

ibu itu pasti cepat nurut dan mau 

memahami. Dicoba ya. 

Bagi anda yang memiliki pertanyaan 

seputar kehidupan, bisa mengirimkan ke 

pratamafirman@yahoo.com, atau melalui 

sms ke 0856.46.000981 atau acc 

facebook di facebook.com/wahana.sejati
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